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ABSTRACT 
 

 This research investigates the book "wasa'ilu l-fi'ah fi sarhi l-awamili 
l-mi'ah " by Emam Badre  El  Dein El  Aiany . 
 According to Arab grammarians the head is responsible for 
assigning case to its directly followed noun phrases. Abdel Gaaher Aljerjani 
summarised all case assigners in his book " ala'wamel l-ma'a" in a hundred 
case assigners . These are categorised according to its domination and 
frebhency in usage . Such usages were fully interpreted in Aiany . 
 A biographical introduction of El  Aainy was preraced , and the 
approach to his explanation and its advantages, have been objectively 
investigated . 

 
 ملخص البحث

وسـائل الفئـة فـي شـرح العوامـل     "يقـدم هـذا البحـث تحقيقـاً لكتـاب       
 .لإلمام بدر الدين العينى " المائــــة

ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص        : والعامل في اصطالح النحاة      
 0رفعاً أو نصباً أو جراً أو جزماً 

بمائة عامل بطريق   " العوامل المائة "وحصرها عبدالقاهر الجرجاني في كتابه        
 0الغلبة والشهرة في االستعمال ، وقام العيني بشرحها 

و مزايا  . وقد ترجمت لصاحب الشرح ، ثم بينت المنهج الذى سلكه في شرحه             
 0هذا الشرح ، ثم حققت الشرح تحقيقاً علمياً 
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 )1(بدر الدين العيني
هو محمود بن أحمد بن مــوسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينتابي                 

 0الحنفي ، ويكنى بأبي الثناء وأبي محمد ، ويلقب ببدر الدين 
وهي من أعمال حلب ، والنسبة      ) (بعين تاب ) (ولد العيني سنة ستين وسبعمائة     

 0العيني : إليها عينتابي وقد تخفف فيقال 
نشأ في بيت علم وديانة وصالح ، وقد وجهه والده إلى حفظ القرآن الكريم وطلب العلم                 

منذ الصغر على عادة علماء عصره ، وقد تزود أيضاً بطموح دفعه إلى الرحلة في طلب العلم ،                  
ة حيث تولى فيها المناصب      فسافر إلى حلب ودمشق والقدس ومكة ، وأخيراً استقر بالقاهر            

 0، وأصبح من كبار المحدثين والمؤرخين في عصره ) (الرفيعة
 :مؤلفاته 
لقد أثرى العيني المكتبة العربية بمؤلفاته الجليلة في علوم مختلفة منها الحديث النبوي               

ومنها التاريخ والسير مثل    " عمدة القاري في شرح الجامع الصحيح للبخاري      "الشريف مثل كتاب    
كما أنه صاحب باع طويل في النحو والصرف          " عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان      "كتاب  

 :والعروض وأهم مصنفاته فيها هي 
 0 المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية ، مطبوع -1
 0 فرائد القالئد في مختصر شرح الشواهد ، مطبوع -2
 .م 53لكتب المصرية تحت رقم  شرح خطبة مختصر شرح الشواهد ، مخطوط بدار ا-3
 0 نحو تيمور 602 شرح شواهد القطر ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم -4
هـ 4633 وسائل التعريف في مسائل التصريف ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم               -6
0 
 0، وهو الذي أقوم بتحقيقه ) ( وسائل الفئة في شرح العوامل المائة -6
 الحـاوي في شـرح قصيـدة السـاوي ، مخطـوط بمكتبـة نور عثمانية بمدينة إستانبول             -7

 0 4963بتركيـا تحت رقم 
                                                           

 0" بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث"انظر الترجمة الوافية له التي صنعها محمد صالح معتوق في كتابه )  1(
         7/286 وشذرات الذهب     133-10/131 والضوء الالمع     276-2/275     وانظر ترجمته في بغية الوعاة        

 196-195 والرسالة المستطرفة    175 والتبر المسبوك    1/127 والكواكب السائرة    16/8والنجوم الزاهرة   
 0 7/163واألعالم 

 0 375 والتبر المسبوك 10/131 والضوء الالمع 16/8النجوم الزاهرة )  2(
  0 4/176معجم البلدان )  3(
 0 434 والذيل على رفع األصر 10/133الضوء الالمع )  4(
العوامل "أن لكتاب    : 204 - 5/201وقد ذكر بروكلمان في كتابه تـــاريخ األدب العــــــربي          )  5(

 0لعبدالقاهر الجرجاني ستة وثالثين شرحاً " المائة
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 0 مقصد الطالب في شرح قصيدة ابن الحاجب ، وقد قمت بتحقيقه ونشره -8
 0 ميزان النصوص في علم العروض ، وقد قمت بتحقيقه ونشره -9

 0تور عبد الستار جواد  شرح المراح في التصريف ، وقد حققه ونشره الدك-10
 :وفاته 

عاش بدر الدين العيني ثالثاً وتسعين سنة ، مالزماً للجمع والتصنيف والتدريس رغم                
أشغالــــه الكثيرة في الدولة إلى أن توفي ليلة الثالثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين                

  (0(وثمانمائة ، وصلي عليه من الغد بجامع األزهر بالقاهرة ، ودفن بمدرسته التي بناها
 :منهج العيني في شرحه 

 صلى اهللا عليه وسلم      -بـدأ العيني شرحه بالحمد هللا والصالة والسالم على رسوله محمد            -1
 0ثم بين سبب شرحه لكتاب العوامل المائة النحوية لإلمام عبدالقاهر الجرجاني 

ر الجرجاني في كتابه العوامل     التزم العيني في شرحه بالترتيب الذي سلكه اإلمام عبدالقاه         -2
 :المائة النحوية إال في موضعين هما 

وضعها في الترتيب الســادس في     " عـن" عنـدمـا تحـدث عـن معنـى      -أ 
  (0(حين جـــاءت عنـــد عبدالقاهر الجرجاني في الترتيب الثامن

 قــدم النوع الثالث عشر ، وهي أفعال الشك واليقين ، على النـوع الثانـي              -ب 
  (0(عشـر ، وهـي أفعال المدح والذم

اهتم العيني بالشرح اللغوي لنص عبدالقاهر الجرجاني ، فمثالً في تفسيره لكلمة التحقيق               -3
معنـاه أن يحقـق   : ما معنى التحقيـق في إن ؟ قلـت         : فإن قلت   ) : "(يقول  

تب ، وإن زيـداً    زيد كا : مضمـون الجملة وتثبت قدمها في الصدق ، كما ترى في قولك            
إن زيداً  : كاتـب ، ثـم زيـادة المؤكد بحسب اعتبار المقام وباعتبار حال المخاطب تقول             

 0" كاتب ، وإن زيداً لكاتب ، واهللا إن زيداً كاتب ، واهللا إن زيداً لكاتب
قد يقوم العيني باختصار كالم عبدالقاهر الجرجاني ، فمثالً في شرحه لحرف الجر الالم                -4

معنيين له فقط   ) (في حين ذكر العيني   ) (ذكر عبدالقاهر الجرجاني خمسة معان لالم     
0 

                                                           
 0 10/133 والضوء الالمع 1/127الكواكب السائرة )  1(
  . ب 13 ووسائل الفئة 101العوامل المائة النحوية )  2(
     . أ 24 - ب 23 ووسائل الفئة 106العوامل المائة النحوية )  3(
 0 ب 15وسائل الفئة )  4(
     0 100 العوامل المائة النحوية )  5(
 0 ب 13وسائل الفئة  )  6(
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ابتدأ ) : "(   قد يشرح العيني بعض العبارات التي يكتبها ، فمثالً في شرحه للبسملة يقول                -5
 كل أمر ذي    - عليه السالم    -كل  مقصــــود بالبسملــة تتبع بالحديث ، وهو قوله          

أي ذي شأن   : ذي بال   :  ومعنى قوله    00000اهللا الرحمن الرحيم أقطع     بال ال يبدُأ بسم     
 0" يهتم به ، ومعنى أقطع ناقص قليل البركة

 : يقوم العيني أحياناً بشرح لغوي لألبيات التي يستشهد بها ، فمثالً في البيت -6
  وقَاِتِم اَألعماِق خَاِوي المخْتَرقْ 

هي الجوانب جمع   : اسم فاعل من القتام ، وهو الغبار ، واألعماق          : والقاتم  ) : "(يقول 
 0الطريق : بمعنى الخالي ، والمخترق : عمق والخاوي 

 :رب مهٍم مسود الجانب خال الطريق ، وتمام البيت : ومعناه  
  مشْتَِبِه اَألعالَِم لَماِع الخَفَقْ 

 0" السراب: والخفق  
واعلم ) : "(م والشعر في تقرير القاعدة النحوية ، فمثالً يقول         قد يحتج العيني بالقرآن الكري     -7

 :أن كان على أربعة أقسام 
 0     ناقصة كما ذكرنا 

كان األمر ، فال يفتقر إلى المنصوب ، ويتم بالمرفوع ،            :       وتامة بمعنى وِجد ووقع نحو      
أي وجد ،    ] 19/29سورة مريم   [ }  كَيفَ نُكَلِّم من كَان ِفي المهِد صِبياً          {ومنه قوله تعالى    

 0" وصبياً حال دون خبر
بلْه زيداً أي   :  ، وهو اسم ِلدع نحو      " بلْه"أي الثاني كلمة    " وبلْه: "قوله  ) : (     ويقول أيضاً 

 :ة  ترك زيد ، وأنشد أبو عبيد: بلْه زيٍد كأنه قيل :  دعه واتركه ، وتستعمل مصدراً مضافاً نحو 
 تَذَر الجماِجم ضاِحياً هاماتُها  بلْه اَألكُفِّ كََأنَّها لَم تُخْلَِق

 0" بهل زيد:  منصوباً أو مجروراً ، وروى فيه القلب إذا كان مصدراً نحو  
 :مزايا التحقيق 

 إن هذا الكتاب يبين لنا فكر بدر الدين العينى النحوى المتمثل في البساطة ، والبعد عن التعقيد                  -1
 .والغموض 

 . إن هذا التحقيق يضيف عمالً جديداً إلى مكتبة بدر الدين العينى النحوية -2

                                                           
  0 ب 11 وسائل الفئة  ) 1(
 . أ 15وسائل الفئة )  2(
 . أ 22لفئة  وسائل ا) 3(
 . أ 21سائل الفئة و)  4(
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 . إن هذا التحقيق يعد بداية طيبة و سهلة لمن يبتدئ في تعلم النحوى العربي -3
نى ؛ لما   لعبد القاهر الجرجا  " العوامـل المائة " إن هـذا الشـرح يعـد مـن أهـم الشـروح لكتـاب          -4

 0اشتمل عليه من شرح مبسط ، مع تدعيمه بالشواهد واألمثلة السهلة البعيدة عن التعقيد والغموض 

ناقصة وتامة وزائدة   : ثالثة أقسام لكان ، وهي      ) 2(وابن عقيل ) 1( ذكر النحاة ومنهم ابن هشام     -5
كان أنت خير من زيد ، أي       :  التي فيها ضمير الشأن نحو      : "وأضاف العيني قسماً رابعاً هو      
 0) 3"(كان الشأن أنت خير من زيد

 :وصف النسخ 
، ألبي محمد بدر الدين     " وسائل الفئة في شرح العوامل المائة     " اعتمدت في تحقيق كتاب      

 :محمود بن أحمد العينى على النسختين المخطوطتين التاليتين 
 وقد رمزت لها 4963قم  مصـــــورة مكتبة نور عثمانية بمدينة إستانبول بتركيا تحت ر -1

 ) .أ(بالرمز 
وتقع هذه النسخة في سبع عشرة ورقة ، وهي ضمن مجموع ، وتبدأ من وجه الورقة                  

الحادية عشرة ، وتنتهي بظهر الورقة السادسة والعشرين ، وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه ،                
 .ومسطرتها ثالثة وعشرين سطراً ، وفي كل سطر تسع كلمات ، وهي تامة ال يوجد بها سقط 

 ) .ب( هـ ، وقد رمزت لها بالرمز 4633 مصورة دار الكتب المصرية تحت رقم -2
وتقـع هـذه النسـخة في اثنتين وأربعين صفحة ، وهي ضمن مجموع ، وتبدأ من                 

الصفحة السـابعة والعشـرين ، وتنتهي بالصفحـة الثامنـة والسـتين ، و للكتـاب صـفحة             
واحد و عشرين سطراً ، وفي كل سطر حوالى سبع كلمات ، وهى              خاصة بعنوانه ، ومسطرتها     

تامة اليوجد فيها سقط ، وناسخها عبد الوهاب محمد زينة ، وقد ذكر أنه فرغ من نسخها سنة                    
 .م عن نسخة أصلية بخط المؤلف محفوظة بمكتبة بلدية المنصورة 1936

 :توثيق ونسبة : وسائل الفئة في شرح العوامل المائة 
وسائل الفئة في شرح العوامل المائة      "لقد توافرت لدي األدلة الكافية التى تثبت أن كتاب           

 :ألبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد العينى ، وهي  " 
 . نص العينى في ورقة العنوان على اسمه و اسم أبيه و لقبه -1
 . نص العينى في الورقة األولى على كنيته و اسمه و اسم أبيه و لقبه -2
ب 112نسبة بعض أصحاب التراجم الكتاب للعينى ومنهم العيني نفسه في كشف القناع المرني              -3

 10/134ب ؛ والسخاوي في الضوء الالمع       8/353وابن تغـرى بـردي فـي المنهل الصافي       
                                                           

    0 138 شرح قطر الندى )  1(
   0 1/288شرح ابن عقيل )  2(
 . أ 22وسائل الفئة )  3(
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 ؛  819/ ؛ والتميمي في الطبقات السنية        437 والذيل على رفع األصر       379والتبر المسبوك   
 ؛ وبروكلمان في    7/287 ؛ وابن العماد في شذرات الذهب         2/1180وحاجي خليفة في كشف الظنون      

 0 5/201تاريخ األدب العربى 
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 وســائـل الفئــة فـي شـــرح
  الـمائــة تأليـفالعـوامـل

 قاضي القضاة العالمة
 محمـود بـن أحمـد
 العيـني تغمـده
 اهللا برحمتـه
 آمـيــن
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 وبه ثقتي
خلق اإلنسان علمه البيان ، والصالة والسالم على من بِعثَ في آخر            ) 1(الحمد هللا الذي     

 0الزمان محمد المصطفي المرسل بالفرقان ، وعلى آله وصحبه أهل الخير واإلحسان 
وبعد فإن العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبا محمد محمود بن أحمد العيني ، عامله                   

 0ربه بلطفه الجلي والخفي 
قد سألني من ال يسعني رده ، وال يوافقني صده أن أشرح العوامل المائة التي                : يقول   

، تغمده اهللا برحمته ، وأسكنه فسيح       ) 2(نيلخصها اإلمام الحبر المدقق الشيخ عبدالقاهر الجرجا      
جنته ، فأجبته إلى سؤاله ، ملتمساً في ذلك من خالص دعائه ، فشرحتها بعون اهللا ، بحيثُ يغِْني                    

 :على مسائل ونكات ، وسميته ) 3(الناظر فيه عن بعض المطوالت ويوقفه 
 

 وسائل الفئة في شرح العوامل المائة
واهللا يمتِّـع الناظــر فيـه ، واآلخــذ مـن معانيـه ، إنـه علـى ذلـك قديــر ،                  

 0وباإلجابــة جديــر 

ابتدأ كل  : أقول  " بســـم اهللا الــرحمن الرحيم     : "قـــــــوله   
 -مقصـــــود بالبسملـــــة تتبع بالحـــديث وهــــــو قـــولــه          

ـْدُأ بسـم    كــل أمر ذي بـال ال       : "-السـالم  )  4(عليــــــه الصالة و     يب

                                                           
 .ساقطة من ب " الذي : " كلمة )  1(
 هو أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني ، واضع أصول البالغة ، كان من أئمة اللغة من أهل جرجان بين                      ) 2(

طبرستان وخراسان ، له شعر رقيق ، من كتبه أسرار البالغة ، ودالئل اإلعجاز ، والجمل ، والتتمة ، والمغني والمقتصـد ،                        
 وإنبـاه  364-363نزهة األلباء   :  انظر   0 توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة       0وإعجاز القرآن ، والعمد ، والعوامل المائة        

 0 49-4/48 واألعالم 3/340 الذهب  وشذرات370-2/369وفيات  وفوات ال190-2/188الرواة 
 "ويوقف : " ب )   3(
 .ساقطة من ب "الصالة  و : " لمة  ك) 4(
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       اللـــــــــه الــــــــرحمن الرحيـــــــــــــم َأقْطَـع "
 في سننهما ،) 2(ابن ماجه) 1(أخــــــــرجه أبــــوداود

 
 0) 4(في مسنده المخرج على صحيح مسلم) 3( وأبوعوانة األسفراييني

 .أي ذي شأن يهتم به ، ومعنى أقطع ناقص قليل  البركة : ذي بال : ومعنى قوله  
، وقدرنا المتعلق متأخراً لفائدة االختصاص كما       ) 5(بسـم اهللا أي بسم اهللا أشرع     : "قوله   

، ولفظ اهللا اسم غير صفة ، والصحيح أنه موضوع ،            ] 1/5سورة الفاتحة   [ }ِإياك نَعبد { في  
:  فاألول   0حة  تكلف والرحمن الرحيم صفتان هللا من الصفات الماد       /  أ12/والذهاب إلى اشتقاقه    

خاص فعالن من رحم ، والثاني عام فعيل من رحم ، ففي األول من المبالغة ما ليس في الثاني ،                    
رحمـن الدنيـا واآلخـرة ورحيـم الدنيـا ؛ ألن الزيادة في اللفظ لزيادة في            : قالوا  ) 6(ولذلك  

المعنى ، فيكون هذا من باب التتميم والتكميل ، ال من باب الترقي ، وفيه أبحاث كثيرة ال يتحملها                   
  0هذا المختصر)7(

الشيخ من يصلح   : أقول  " قال الشيخ اإلمام الفاضل الكامل عبدالقاهر الجرجاني      : "قوله   
أن يتَتلمذَ لــه ، واإلمام الذي يقتدى به مطلقاً ، وعبدالقاهر اسمه ، والجرجاني نسبته إلى                   

 0لعجم ، معرب كركان اسم مدينة في بالد ا) 8(جرجان

                                                           
 0   4840 حديث رقم - كتاب األدب - 4/261أخرجه أبوداود في سننه  )  1(

    وهـــو أبوداود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني ، إمام أهل الحديث في زمانه ، أصله من                      
سجستان ، رحل رحلة كبيرة ، وتوفي بالبصرة ، له السنن ، والمراسيل ، والزهد ، والبعث ، وتسمية اإلخوة ، توفي سنة خمس                         

 0 3/122 واألعالم 405-2/404  ووفيات األعيان9/55تاريخ بغداد :  انظر 0وسبعين ومائتين 
 0 1894 حديث رقم - كتاب النكاح - 1/610أخرجه ابن ماجه في سننه  )  2(

     وهو أبوعبداهللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، أحد األئمة في علم الحديث ، من أهل قزوين ، رحل إلى البصرة وبغداد                        
والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث ، وصنف كتابه سنن ابن ماجه ، وتفسير القرآن ، وتاريخ قزوين ، توفي سنة                       

 0 7/144 واألعالم 2/164 وشذرات الذهب 4/279 ووفيات األعيان 5/90المنتظم :  انظر 0ثالث وسبعين ومائتين 
 وهو أبوعوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم األسفراييني ، من أكابر حفاظ الحديث نعته ياقوت بأحد حفاظ                      ) 3(

 والجزيرة واليمن وبالد فارس في طلب الحديث ، واستقر في أسفرايين فتوفي بها ،               الدنيا ، طاف الشام ومصر والعراق والحجاز      
وهو أول من أدخل كتب الشافعي ومذهبه إليها ، من كتبه الصحيح المسند وهو مخرج على صحيح مسلم ، توفي سنة ست عشرة                       

 0 8/196 واألعالم 2/274ات الذهب  وشذر394-2/393 ووفيات األعيان 178-1/177معجم البلدان :  انظر 0وثالثمائة 
هو أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، حافظ من أئمة المحدثين ، ولد بنيسابور ، ورحل إلى                       )  4(

الحجاز ومصر والشام والعراق ، وتوفي بظاهر نيسابور ، أشهر كتبه صحيح مسلم ، والمسند الكبير ، والجامع ، والكنى                        
/2  وشذرات الذهب  196-5/194 ووفيات األعيان    13/100تاريخ بغداد   :  انظر   0وفي سنة إحدى وستين ومائتين      واألسماء ت 

 0 222-7/221 واألعالم 144-145
 0" بسم اهللا الرحمن الرحيم أشرع : " أ)  5(
 " .فكذلك: "ب )  6(
 " .اليحتملها: " ب )  7(
 0 2/119معجم البلدان :  انظر 0ن مدينة مشهورة عظيمة بن طبرستان وخراسا: جرجان )  8(
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العامل في اصطالح النحاة ما أوجب كون       : أقول  " العوامل في النحو مائة عامل    : "قوله   
 جاءني زيد ، ورأيت زيداً ، ومررت بزيد  : آخر الكلمة على وجٍه مخصوٍص ، مثالً إذا قلت 

وجدتَ اختالف العوامل فيه ، فإن األول مرفوع ؛ ألن الفعل رفعه وهو العامل فيه ، والثاني                   
: جاءني عامل ، وقولك     : منصوب لوقوع الفعل عليه ، والثالث مجرور بحرف الجر ، فقولك             

زيد معمول ، وقد عرفت أن هذا ال يكون إال في الُمـعرِب ، وهو االسم والفعل المضارع ،                    
 0واألصل في اإلعراب االسم ، والمضارع قد لَِحقَ به بسبب المضارعة ، وغيرهما يسمى مبنياً 

 :م أن الكلمات تنقسم بحسب القسمة العقلية إلى أربعة أقسام واعل 
 0ما يكون عامالً ومعموالً فيه كاألسماء المتمكنة واألفعال المضارعة : األول 

المتمكنة ) 1(ما ال يكون عامالً وال معموالً فيه كالحروف غير العاملة ، واألسماء غير             : والثاني  
حيثما : منها حرف الجزم كقولك     /  ب   12/ كالمضمرات وأسمـــاء اإلشارة ، إال ما تضمن        

 .وإذ ما ، وهما يجزمان  
) 2(ما يكون عامالً وال يكون معموالً فيه كالماضي واألمر بغير الالم ، واألسماء غير              : والثالث  

 0المتمكنة الجازمة للفعل المضارع 
هذا القسم ظاناً أنه غير     ) 3(رِزيما ال يكون عامالً ويكون معموالً فيه ، وقد أهمل المطَ          : والرابع  

 -واقع متوهماً أنه ال يتصور معمول فيه إال وأن يكون عامالً ؛ ألن المعمول فيه ِإما المضارع                   
 وِإما االسم المتمكن ، وكل متمكن تصح إضافته         -في أن كل مضارع عامل      ) 4(وال شبهة غَرةُ    

طُرا وقاطبةً ، فإنه ال يجر       : فيعمل الجر ، وهذا هو الذي غَره ولكنه واقع في الكالم نحو               
 0التمييز ، وهو معمول فيه وليس بعامل  ) 6(وال ينصب به ) 5(المضاف إليه

) 7(هذا الحصر بطريق الغلبة والشهرة في االستعمال ، وقد ضبطها         " مائة عامل : "قوله   
 0المصنف تيسيراً للطالبين 

 0أ محذوف ، أي بعضها لفظية وبعضها معنوية هذا خبر مبتد" لفظية ومعنوية: "قوله  
                                                           

   " . ير العاملة ، واألسماء الغيرالغ: "أ ، ب )  1(
 0" الغير: "أ ، ب )  2(
هو أبوعلي برهان الدين ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي الخوارزمي المطرزي ، أديب عالم باللغة من              )  3(

دخل بغداد حاجاً سنة إحدى ومائتين ، وتوفي في خوارزم ، كان رأساً             فقهاء الحنفية ، ولد في جرجانية خوارزم ، و        
في االعتزال ، من كتبه اإليضاح ، وشرح مقامات الحريري ، والمصباح ، والمعرب ، والمغرب في ترتيب                      

إنباه الرواة  :  انظر   0المعرب ، واإليقناع بما حوى تحت القنـاع ، ولـه شـعر ، توفـي سـنة عشـر وستمائة                
/7 واألعالم   2/311ة الوعاة    وبغي 231 والبلغة   361 وإشارة التعيين    371-5/369  ووفيات األعيان     3/339-340

348 0 
 " .غر: "ب )  4(
  .ساقطة من أ " إليه: " كلمة ) 5(
 .ساقطة من ب " به: "كلمة )  6(
 0 على وجه الحصر -وهو مائة عامل  - المقصود بالضبط هنا بيان الرقم )  7(
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 0أي فالعوامل اللفظية على ضربين أي على نوعين " فاللفظية: "قوله  
أي بعضها سماعية وبعضها قياسية ، والسماعي ما يكون           " سماعية وقياسية : "قوله   

منحصراً على السماع وموقوفاً عليه وال يتعدى إلى غيره ، والقياسي ما ال ينحصر وال يوقف                  
 0على شيء 
 0أي فالعوامل السماعية أحد وتسعون عامالً " فالسماعية: "قوله  
أي العوامل القياسية سبعة عوامل ، فصار الجمع ثمانيةً وتسعين ، وبقي              " والقياسية: "قوله   

 0عددان 

 أي العوامل المعنوية عددان ، فصار الجميع مائة ؛ ألنك " والمعنوية عددان: "وهو قوله  
ذا ضممـت االثنيـن علـى السبعة يصير تسعة ، وإذا ضممت التسعة على أحٍد وتسعين يصير               إ
 0مائة بالضرورة /   أ 13/

أي العوامل السماعية على ثالثة عشر نوعاً ، وقد عرفت أن           " وتتنوع السماعية : "قوله   
 0السماعية أحد وتسعون ، وقد شرع يبين ذلك بأنواعه 

في حروف الجر ، إنما     : أي النوع األول من األنواع الثالثة عشر        " النوع األول : "قوله   
 0قدم هذا النوع لكثرة وقوعه في الكالم بالنسبة إلى غيره 

 0أي حروف الجر سبعة عشر حرفاً " وهي سبعة عشر: "قوله  
مررت بزيد أي ألصقت    :  نحو  " البـاء"أي األول من السـبعة عشـر      " البـاء: "قوله   

وهو وارد على االتساع ، والمعنى التصق مروري بمكان يقرب منه زيد ، وإنما               مروري بزيد   
) 1(أورد المصنف هذا المثال ليبين أن أصل الباء في اللغة اإللصاق ، وإن كانت تجيء لمعان                  

أخرى على ما نذكرها ، ومن هذا القبيل أقسمت باهللا ، فالباء للقسم وحقيقتها إلصاق معنى القسم                  
دخلت عليه  : كتبت بالقلم ، وللمصاحبة نحو      : باالسم المقسـم بـه ، وتكـون لالسـتعانة نحـو        

إلثبـات المصـاحبة  " مع"بثياب السفر أي معـها ، والفـرق بيـن البـــــاء ومع ، أن             
 }وال تُلْقُوا ِبَأيِديكُم    { : ابتـداء ، والبـاء السـتدامتهـا، وقــد يـراد فـي المنصوب نحو          

سورة العنكبوت   [} كَفي ِباهللاِ  {: على أحد التأويلين، وفي المرفوع نحو       ] 2/195بقرة  سورة ال [
 . أي كفي اهللا ] 29/52

، ومعناها ابتداء الغاية في     " من"أي الثانـي من حـروف الجـر كلمة       " ومن: "قولـه   
خرجـت مـن البصرة ، تريد أن مبدأ الخروج كان من البصرة ، وقد يكون               : المكـان نحـو   

عشـرة من الدراهم ، وتكون مزيدة      : أخـذت مـن المال ، وللبيان نحـو       : للتبعيـض نحـو   
ما رأيت من أحد ، وال تزاد في        :  ما جاءنى من أحد ، وفي المنصوب نحو         :  في المرفوع نحو    

                                                           
 .تصحيف " لمكان  : "أ)  1(
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كُم  يغِْفر لَ  {: مستشهداٌ بقوله تعالى    ) 2(ذلك أبوالحسن   /  ب 13/، وأجاز   ) 1(اإلثبات عند سيبوبه  
 ذُنُوِبكُم 0] 71/4سورة نوح  [}ِمن 

سرت من  :  ، وهـي النتهاء الغاية نحو      " إلـى"أي الثالـث كلمـة    " وإلـى: "قولـه   
البصرة إلـى الكوفـة تريـد أن منتهـى السـير هو الكوفة ، وقد تكون بمعنى المصاحبة نحو               

ـْوالَهم ِإلَى َأمواِلكُم      { : قوله تعالى   :   ـُوا َأم أي مع أموالكم   ]  4/2سورة النساء    [}وال تَْأكُلــ
 ، وحمل بعضهم على 

 0) 3(هذا المعنى الذى في آية الوضوء
في معناها ، ولكنها تفارقها من وجوه كثيرة ، وقد عرفت في موضعها ،                 " حتى"و 

وحتى ال  إلى زيد وإليه ،     :  ويكفيـك الفـارق بينهمـا أن إلـى تدخـل المظهر والمضمر نحو          
 ) .4(حتاه ، وما ورد فهو شاذ:تدخل إال على المظهر استعماالً ، فال يقال 

: للوعاء ، ويقال    : ، و هي للظروف ، ويقال        " في"الرابع كلمة   ) 5(أى" وفي:"قوله   
 . المال في الكيس: لالشتمال نحو 

أصل الالم أن تكون للتمليك     ) 6(، قال الشيخ    "  الالم"أى الخامس كلمة    " والالم"قــوله   
 .الجّل للفرس : المال لزيد ، وقد يكون لالستحقاق المجازى نحو : نحو 

ـِْد والمجاوزة نحو      " عن"أي السادس   " وعن: "قولـه    رميت عن القوس   :  ، وهي للبع
ـُد عنهـا وجاوزهـا إلى غيرها ، ونحوه              أخذت عنه العلم ؛    : علـى معنى أن السـهم قـد بع

: قولك  :   تعـدى إليــك ، ويجـيء عـن اسـماً كمـا يجـيء حرفـاً نحو            ألن العلـم قـد  
 0جلست  من عن يمينه أي عن جانبه 

رب رجل  : ، وهـي للتقليـل نحو     " رب"أي السـابـع كـلمـة    " ورب: "قـولــه    
إن كـم فـي الخبــر نظيـر رب ، والمقصـود إن رب          ) : 1(لقيتــه ، قـال سـيبـويـه   

                                                           
 0 13-7/12شرح المفصل :  وانظر 1/38 الكتاب ) 1(
 0 7/13شرح المفصل :  انظر ) 2(

    وهو أبوالحسن سعيد بن مسعدة األخفش ، من أكابر أئمة النحويين البصريين ، وكان أعلم من أخذ عن سيبويه                    
وهـو الطريـق إلى كتاب سيبويه ، صنف كتباً كثيرة في النحو والعروض والقوافي ، توفي سنة خمس عشرة                    

 105-104غة   والبل 131 وإشارة التعيين    133ونزهة األلباء   67-66أخبار النحويين البصريين    : ومائتين  انظر    
 0 1/590وبغية الوعاة 

كُم وَأيِديكُم ِإلَى المراِفِق وامسحوا      ياَأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالَِة فَاغِْسلُوا وجوه          {:  آية الوضوء هي     ) 3(
يبِإلَى الكَع لَكُمجَأرو ءوِسكُم0 ] 5/6سورة المائدة  [ }000ِن ِبر 

 :ومما ورد شاذاً قول الشاعر )  4(
لِْفي ُأنَاساِهللا ال ياِد  فَالَ وَأِبي ِزي نا ابي تَّاكح فَتى 

 0 2/11شرح ابن عقيل :      انظر 
 .ساقطة من أ " أي: "كلمة )  5(
  0أي الشيخ عبدالقاهر الجرجاني )   6(
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رب رجـل لقيتـه كأنـك تريـد أن تقلـل ذلـك        : للتقليـل وكم للتكثـير ، فإنـك إذا قلـت        
 هـذا أصــلهـا ثـم غلـب عليـه االسـتعمـال بمعنـى الكثـرة بدليـل أنهـم               0

 /  أ 14:  / يسـتعملونهـا في مواضع المدح نحو 
000   000   000   000            ٍم لَكـَو َأال رب يــــــ

ْ2
 : واعلم أن رب تفارق سائر حروف الجر بأشياء  
 0جاءني رب رجل : أن تقتضي صدر الكالم ، فال يقال : منها  
 0رب زيد : أنها تختص بالنكرة ، فال يقال : ومنها  
ـَا  {: أن فعلهـا يجـب أن يكـون ماضيـاً ، وأما قولـه تعالـى            : ومنهـا     ربم

ـَروا  ـَود الَِّذيـن كَف  0إلى معنى المضي )  3(فراجع ] 15/2سورة الحجر  [}ي
 0وفيها أبحاث كثيرة ليس هذا بموضعها  
زيد على السطح ،    :  ، وهي لالستعالء ، نحو      " على"أي الثامن كلمة    " وعلى: "قوله   

 :وهي تارة تكون اسماً مضافاً نحو قول الشاعر 
000   000   000   000  مدعِه بلَيع تْ ِمناغَدُؤهِظم 4(ا تَم( 

 0أي من أعاله ، إذ لو كان حرفاً لما دخله الجار  
الذي كزيد في الدار ،     : ، وهي للتشبيه ، نحو      " الكاف"أي التاسع حرف    " والكاف: "قوله   

الذي مثل  : والدليل على كونها حرفاً ، وصلهم الذي به ، ولو كان اسماً لما جاز ذلك ، إذ ال يقال                    
 :   قوله )  5(زيد في الدار ، وقد يكون اسماً في 

 منْهِد المركَالب نع كْنحض6(ي(  

 0أي عن مثل البرِد  
                                                                                                                                                    

 0 161 ؛ 1/156 الكتاب ) 1(
 : وعجزه 10 ص 1/9هذا صدر بيت المريء القيس في ديوانه ق )  2(

 وال ِسيما يوم ِبدارِة جلْجِل   000   000   000   000
 وشرح  2/558 ؛   1/412 وشرح شواهد المغني     2/86مفصل البن يعيش        والبيت المريء القيس في شرح ال     

/1 والبيت بال نسبة في مغني اللبيب        451 ؛   3/444 وخزانة األدب    6/52 ؛   5/282 ؛   4/274أبيات مغني اللبيب    
 0  1/234) عجزه( وهمع الهوامع 2/421 ؛ 3123 ؛ 140

 " .راجع: "أ )  3(
 : وعجزه 11 ص 1/74 هذا صدر بيت لمزاحم العقيلي في قصيدتان لمزاحم العقيلي ق ) 4(

 تَِصلُّ وعن قَيٍض ِبزيزاء مجهِل  000   000   000   000
 0 2/45رح أبيات الجمل البن سيده      وانظر تخريج البيت في ش

 " .من : " أ )   5(
 وشرح أبيات مغني    2/503مغني   وشرح شواهد ال   3/294 والمقاصد النحوية    2/328 الرجز للعجاج في ديوانه      ) 6(

 ومغني  44؛   8/42 والبيت بال نسبة في شرح المفصل البن يعيش          168 ؛   10/166 وخزانة األدب    4/135اللبيب  
 0 1/180اللبيب 
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فإنهما " منذ ومذ "أي العاشر والحادي عشر من حروف الجر حرفا          " ومنذ ومذ : "قوله   
م الجمعة ، ومذ يوم الجمعة ، تريد أن          ما رأيته منذ يو   : البتــــداء الغاية في الزمان نحو      

 0الرؤية يوم الجمعة ، وقد يكونان اسمين فترفع ما بعدهما ) 1(مبدأ انتفاء 
أكلت السمكة حتى رأسها ، ويجوز      :  ، نحو   " حتى"أي الثاني عشر كلمة     " وحتى: "قوله   

في رأسها ثالثة أوجه ، الجر على كون حتى جارةً ، والنصب على كونها عاطفةً ، والرفع على                   
 0كونها ابتدائيةً ، والخبر محذوف أي حتى رأسها مأكول 

 . واهللا ألفعلن: ، نحو "واو القسم"أي الثالث عشر من حروف الجر " وواو القسم: "قوله  
أقسم باهللا ، وهي الرابعة عشرة من       :  ، نحو   /  ب   14"  / باء القسم "أي  " وباؤه: "قوله   

لقسم الباء ، والواو تبدل عن الباء لتقاربهما في المخرج ، وفي              حروف الجر ، واألصل في ا     
 0المعنى إذ معنى الجمع واإللصاق متقاربان 

: ، وهي الخامسة عشرة من حروف الجر ، وذلك نحو            " تاء القسم "أي  " وتاؤه: "قوله   
تراث وتجاه  : تاهللا ألفعلن ، أصله واهللا أبدلت التاء من الواو ، وهو كثير في كالم العرب نحو                  

وتحمـة أصـلها وراث ووجـاه ووحمـة ، ثم الفـرق بيـن هـذه األحرف الثالثة أن الباء               
باهللا وبه  :  ألصالتها  يجوز إظهار الفعل معها ، ويجوز دخولها على المظهر والمضمر نحو                

لى ألعبدنه ، والــواو تدخل على المظهر فقط لكونها فرعاً على الباء ، والتاء ال تدخل إال ع                 
 0ترب الكعبة ، فهو شاذ : ؛ لكونها فرع الفرع ، وأما ما قيل " اهللا"واحد ، وهو 

:  ، وهي للتنزيه نحو     " حاشا"أي السادس عشر من حروف الجر كلمة        " حاشا: "وقوله   
 :ويدل عليه قول الشاعر ) 2(أساء القوم حاشا زيٍد ، وهي حرف جر عند سيبويه

 حاشَا َأِبي ثَوبان ِإن ِبِه  )3(ضنّاً علَى الملْحاِة والشَّتِْم

جاءني القوم حاشا زيداً أي     :  أنها فعل ماٍض بمعنى جانَب نحو        ) 4(ومذهب المبرد  
 0جانب بعضهم زيداً 

                                                           
 " .ابتداء: "ب )   1(
 0 2/349الكتاب )   2(
دي  ونسب البيت لسبرة بن عمرو األس      3/129 والمقاصد النحوية    218 البيت للجميح األسدي في األصمعيات       )  3(

 0  892 ؛ 2/891في لسان العرب 
   0 4/391 المقتضب )  4(

وهو أبوالعباس محمد بن يزيد بن عبداألكبر الثمالي المعروف بالمبرد ، شيخ أهل النحو والعربية ، وإليه ينتهي                    
 أبي عمر الجرمي ،     علمها بعد طبقة أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني ، وكان من أهل البصرة ، وأخذ عن                 

وأبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وغيرهم من أهل العربية ، صنف كتباً كثيرة من أكبرها كتاب المقتضب                  
 وأخبار النحويين   101طبقات النحويين واللغويين    :  انظر   0وكتاب الكامل ، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين          

 0  342 وإشارة التعيين 217لباء  ونزهة األ105البصريين 
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، وهما  " عدا وخال "أي السابع عشر من حروف الجر كلمتا          " وعدا وخال : "قوله   
خال زيٍد ، ويكونان فعلين ، ويكون ما بعدهما منصوباً          جاءني القوم عدا زيٍد  و     :  لالستثناء نحو   

جاءني القوم عدا زيداً أي عدا بعضهم زيداً ، وخال زيداً           :  على المفعولية ، والفاعل مضمر نحو       
كونهما فعلين لجريانهما   /  أ 15/أي خـــال بعضهم زيداً ، وإنما ال يتصرفان على تقدير             

، وهي حرف غير متصرف ، وإذا دخلت ما على عدا وخال تنصبان البتة لتمخضهما               " إال"مجرى  
حينئذ للفعلية ، وذكر في بعض النسخ واو رب أيضاً وأدخلها في العدد والظاهر أنه ليس بثابت ؛                  
ألنه وإن كان من حروف الجر ، ولكن عده مستقالً مما يزيد على العدد المعين وهو داخل في                    

 :نوع رب ، نحو 
  )1(ِق خَاِوي المخْتَرقْوقَاِتِم اَألعما 

إن : أي رب قَاِتِم اَألعماِق ، وفيه اختالف بين الكوفيين والبصريين ، فقال الكوفيون                
إن االسم مجرور على أن رب       : االسم مجرور بالواو لتنزلها منزلة رب ، وقال البصريون            

 0مضمرة أضمرت بعدها لكثرة االستعمال 
هي الجوانب جمع عمق ،     : اسم فاعل من القتام ، وهو الغبار ، واألعماق           : والقاتم   

  0الطريق : بمعنى الخالي ، والمخترق : والخـــاوي 
 :رب مهمٍة مسود الجانب خال الطريق ، وتمام البيت : ومعناه 

  )2(مشْتَِبِه اَألعالِم لَماِع الخَفَقْ 

 0السراب : والخفق   
حروف تنصب  : الثالثة عشر   ) 3(نوع الثاني من األنواع     أي ال " النوع الثاني : "قوله   

 0االسم وترفع الخبر 
أي هذه الحروف التي تنصب االسم وترفع الخبر ستة أحرف ، وقد            " وهي ستة : "قوله   

عرفت َأن العوامل السماعية أحد وتسعون ، وقد ذكر منها سبعة عشر ، واآلن نذكر ستةً أخرى                  
 0فيصير المجموع ثالثة وعشرين 

، وهي  " ِإن"أي األول من الحروف الناصبة لالسم ، والرافعة للخبر كلمة            " ِإن: "قوله   
 0ِإن زيداً كاتب :  للتحقيق ، نحو 

                                                           
 5/3291) عمق( ؛   2/1214) خفق( ولسان العرب    104 ص   40/1البيت لرؤبة بن العجاج في ديوانه ح         )  1(

 80 ؛   2/36 وهمع الهوامع    782 ؛   2/764 وشرح شواهد المغني     1/38 والمقاصد النحوية    1/342ومغني اللبيب   
 4/210 والبيت بال نسبة في الكتاب       10/25 وخزانة األدب    7/282 ؛   6/116 ؛   4/21وشرح أبيات مغني اللبيب     

 0 1/20 وشرح ابن عقيل 2/118يعيش وشرح المفصل البن 
 0 104 ص 40/2العجاج في ديوانه ق  البيت لرؤبة بن )  2(
 .ساقطة من ب " األنواع: "كلمة )  3(
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واعـــلم أن هــــذه الحــروف تسمى المشبهة بالفعل ؛ ألنها أشبهت الفعل من             
فتح كاألفعال الماضية ، وأنها     األسماء ، وكون أواخرها مبنية على ال      /  ب   15/حيث مالزمتها     

على ثالثة أحرف فصاعداً كما يكون الفعل كذلك ، فلما أشبهت الفعل من هذه الوجوه أجريت                  
 0مجراه في َأن جعل لها مرفوع ومنصوب 

معناه َأن يحقق مضمون الجملة وتثبت      : ما معنى التحقيق في ِإن ؟ قلت         : فإن قلت    
زيد كاتب ، وِإن زيداً كاتب  ، ثم زيادة المؤكد بحسب       : قدمها في الصدق كما ترى ذلك في قولك         

اعتبار المقــام وباعتبار حال المخاطب فإذا كان المخاطب خالي الذهن غير منكر يكفي فيه أن               
إن زيداً كاتب ِإن    : زيد كاتب ثم تؤكده بحسب اعتبار المقام واعتبار حال المخاطب  تقول             : تقول  

زيداً لكاتب زيداً كاتب 1( ، واهللا ِإن ( زيداً لكاتب 0، واهللا ِإن 
:  ، وهـي أيضـاً للتحقيـق نحـو       - بالفتح   -" َأن"أي الثانـي كلمـة    " وَأن: "قولـه   

، أن كالً منهما على السواء في التحقيق ، ولكن َأن           " َأن"و"ِإن"بلغني َأن زيداً ذاهب ، والفرق بين        
بلغني َأن زيداً ذاهب بلغني     :  فتقدير قولك    0 نقلت معنى الجملة إلى معنى المفرد         - بالفتح   -

     زيٍد ، وِإن ال تفيد شيئاً سوى تأكيد مضمون الجملة ، ولكونها لالبتداء لم يدخل             - بالكسر   -ذهاب 
 0 زيداً لفي الدار جالس ِإن زيداً لقائم ، وِإن في الدار لزيداً ، وِإن: الم االبتداء إال فيها نحو 

كََأن زيداً األسد ، وهي مركبة : ، وهي للتشبيه نحو " كََأن"أي الثالث كلمة " وكََأن: "قوله   
كََأن زيداً األسد ، ِإن زيداً كاألسد ، فلما قدمت           : من كاف التشبيه وَأن ؛ ألن األصل في قولك           

، والمعنى على الكسر بدليل     ) 2(الكـاف فتحـت همـزة إن لتكـون داخالً على المفرد لفظاً           
 0جواز السكوت عليه 

ـِن: "قولـه    ما جاءني  : ، وهـي لالسـتدراك نحـو     " لَِكـن"أي الرابـع كلمـة    " ولَك
 0زيد لَِكن عمراً حاضر 

     لَِكن ا النفي باإلثبات   يتوسط بين اثنين متغايرين نفياً وإثباتاً فيستدرك به       /  أ   16/اعلم َأن
ما جاءني زيد لَِكن عمراً حاضر ، وجاءني زيد لَِكن           : قولك  :  واإلثبات بالنفي ، وذلك نحو      

 0عمراً لم يجيء 
 :  ، وهي للتمني نحو " لَيتَ"أي الخامس كلمة " ولَيتَ: "قوله  

ِشيبَل الما فَعِبم هماً  )3(فَُأخِْبروي ودعي ابتَ الشَّبَأال لَي 

                                                           
 .ساقطة من أ "  إن زيداً كاتبإن زيداً لكاتب ، واهللا: عبارة  1) (
 .ساقطة من ب " لفظاً: " كلمة )  2(
 0 148) صدره( وشرح قطر الندى 2/285 وبال نسبة في مغني اللبيب 46البيت ألبي العتاهية في ديوانه )  3(
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لَعلَّ زيداً عائد، والفرق بين     : ، وهي للترجي نحو     "لَعلَّ"أي السادس كلمة    " ولَعلَّ: "قوله   
الترجـي والتمني أن التمني يكـون في الممكنـات وغيرهـا مثلمـا في قول الشاعر، والترجي             

تمنى الطيران إلى   ال يكـون إال في الممكنـات إذ المحـال ال يرجـى وقوعـه، فاإلنسان ي             
 0السماء وال يترجاه 

حرفان يرفعان  : أي النوع الثالث من األنواع الثالثة عشر        " النوع الثالث حرفان  : "قوله   
 0االسم وينصبان الخبر ، فيصير المجموع بهذين الحرفين خمسة وعشرين عامالً 

ما زيد قائماً   : ، نحو   )1(المشبهتين بليس " ما وال "أي الحرفان المذكوران    " وهما: "قـوله   
زيد اسمه مرفوع ، وقائماً خبره منصوب ، وكذلك رجل مرفوع           : ، وال رجل أفضل منك، فقولك       

؛ ألنه اسم ال ، وأفضل منك خبره ، وهذا على لغة أهل الحجاز جِعَل لهما مرفوع                        
أحدهمـا النفـي ، والثانـي الدخـول     : ومنصـــوب لمشـابهتهمـا بليـس من وجهـين      

ما زيد قائماً ، وما     : المبتدأ والخبر ، والفرق بينهما أن ما تدخل على المعرفة والنكرة نحو             على  
ال : ال رجل أفضل منك ، وامتنع       : ال تدخل إال على النكرة نحو       " ال"رجل أفضل منك ، وكلمة      

زيد منطلقاً ، وذلك لضعفها في الشبه ، وإنما خُصت بالنكرة دون المعرفة ؛ ألنها أولى بالنكرة                  
لكونها لنفي الجنس في األعم األغلب ، وذلك ال يتصور إال في النكرة ،              /  ب   16/ منها بالمعرفة   

ال يعملونها ويرفعون ما بعدها على االبتداء ، ولغة القرآن على لغة أهل             ) 2(وأما بنو تميم فإنهم     
  }ما هن ُأمهاِتِهم  {  وقال   ،] 12/31سورة يوسف    [}ما هذَا بشَراً    { : الحجاز ، قال اهللا تعالى      

) 3(ويبطل عملها عند نقص النفي بإال لزوال مشابهتهما بليس وذلك ؛ ألن             ] 58/2سورة المجادلة   [
، و أما ليس فإنها تعمل مع إال لكونها فعالً ، وكلمة            ) 4(وجه الشبه هو النفي وقد أبطلت إال ذلك       

إال لم تبطل الفعلية ، وكذلك يبطل عملها عند تقديم الخبر علي االسم إظهاراً لضعفهما وفرعيتهما                
. 

حروف تنصب االسم   : أي النوع الرابع من األنواع الثالثة عشر        " النوع الرابع : "قولـه   
 .فقط  

أي هذه األحرف التي تنصب االسم سبعة أحرف فصار المجموع           " وهي سبعة : "قوله   
 .بهذه اثنين و ثالثين عامالً 

                                                           
 :من الحروف المشبهة بليس ، وله شرطان " الت" ذكر النحاة أيضاً أن ) 1(
 0 أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان مثل حين وساعة -1
 والَتَ ِحين {: د منهما ، والغالب أن يكون المحذوف اسمها المرفوع ، نحو قوله تعالى  أن يحذف واح-2

    0] 3/ 38سورة ص   [}منَاٍص     
 " فهم : "ب )  2(
 .ساقطة من أ " ألن : " كلمة ) 3(
 ] .3/144سورة آل عمران  [ } وما محمد ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل{ :  نحو قوله تعالى ) 4(
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استوي الماء والخشبة ، أي     : أي األول الواو تكون بمعني مع نحو        " والوا: "قـــوله   
، واختلفت هل هو العامل بنفسه أو الفعل المتقدم بواسطة الواو ، واألكثرون علي              ) 1(مع الخشبة   

كل : الثاني ؛ ألنه لو كان الواو نفسه عامالً لما احتيج معه إلي الفعل أو معناه ، والنتصب قولهم                   
 .رجل وضيعته، ولما لم ينتصب عِلم أن العمل لفعل ال للواو 

 0" يا"أي الثانى من الحروف التي تنصب االسم فقط كلمة " يا رجالً:  ويا نحو : "قوله  
واعلم أن حروف النداء خمسة يا وأيا وهيا وأي والهمزة ، فالثالثة اُألول لنداء البعيد ،                  

ان األخيران لنداء القريب وهي تنصب المنادى إذا كان         أو ما هو بمنزلته من نائم أو ساٍه ، واالثن         
يا عبداهللا ، أو مشابهاً له      : يا رجالً خذ بيدي ، أو كان مضافاً نحو          : نكـــرة كقول األعمى    

 0يا زيد : المعرفة فمضموم نحو /  أ 17/يا خيراً من زيد ، وأما المفرد :    نحو 
غير ثابت في أكثر النسخ وهو الظاهر ؛ ألنه يصير هذا النوع بهذه حينئذ              " ووا: "قوله   

ثمانية اللهم إال إذا عدتْ أيا وهيا واحدة فيكون النـوع الرابع حينئٍذ سبعة بهذه ، وهي تشارك                   
وا زيدا ومعناه الندبة ،  وهي       : النداء صـــورة ، وإن لم يكـــن نــــداء حقيقة نحو          

 كلمة تقال عند التفجع 
 0) 2(والمصيبة
، وهي لالستثناء   " إال"أي السابع من الحروف التي تنصب االسم فقط كلمة          " وإال: "له  قو 

: جاءني القوم إال زيداً ، واالستثناء إخراج الشيء من حكم دخل فيه غيره ؛ ألنك إذا قلت                  :  نحو  
جاءني القوم إال زيداً فقد أخرجت زيداً من حكم المجيء الداخل فيه غيره ، والمستثنى ينتصب في                
الكالم الموجب ، وهو الذي لم يصدر بأحد األشياء الثالثة التي هي النفي والنهي واالستفهام ،                  
وغير  الموجب ما صدر بأحدها ، فإذا كان الكالم موجباً فالبد وأن يكون المستثنى منه مذكوراً                  

 من أن يكون   جاءني القوم إال زيداً ، وإن كان غير موجب فال يخلو          : نحو  ) 3(والمستثنى منصوباً   
تاماً أو غير تام ، والمعنى بالتام ما كان المستثنى منه فيه مذكوراً ، فإن كان تاماً فال يخلو من أن                     

إذ ال مساغ   ) 4(يكون المستثنى مقدماً على المستثنى منه أو ال يكون ، فإن كان المستثنى منصوباً             

                                                           
 .ساقطة من ب " أي مع الخشبة: "ة  عبار)  1(
 : يندب االسم إذا استوفى الشروط التالية )  2(

 0وا ذُالَّه : وا محمداه ، وتقول :  تقول - علماً أو نكرة مقصودة - أن يكون معرفة -1 
 0وا رجاله :  أال يكون نكرة ، فال يقال -2 
 0مبهماً ، كأسماء اإلشارة وأسماء الموصول  أال يكون -3 
  وقد تلحق هاء 0    ويلحق المنادى المندوب ألف تسمى ألف الندبة ، وهو حرف يقتضي فتح ما قبله  

 0وا عمراه أو وا عمرا  : ن تقول                 السكت بعد ألف الندبة وذلك في حالة الوقف ، فلك أ
 0تصحيف " منصوب: "أ ، ب )   3(
 0تصحيف " منصوب: " أ ، ب )   4(
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ما جاءني إال زيداً أحد ، وإن لم يكن مقدماً فال يخلو من أن يكون المستثنى من                 :  نحو  ) 1(للبدل  
ما جاءني أحد إال    : جنس المسثنى منه أو ال يكون ، فإن لم يكن فالمستثنى منصوب أيضاً نحو                

حماراً ، وهي اللغة الحجازية ، وإن كان من جنس المستثنى منه جاز في المستثنى النصب والبدل                 
إال زيٍد وإال زيداً ، وما      /   ب 17/ رت بأحٍد   ما جاءني أحد إال زيد وإال زيداً ، وما مر         :  نحو  

 0رأيت أحداً إال زيداً 
حروف تنصب  : النوع الخامس من األنواع الثالثة عشر       ) 2(أي  " النوع الخامس : "قوله   

 0الفعل المضارع 
أي الحروف التي تنصب الفعل المضارع أربعة أحرف ، فصار المجموع           " وهي: "قوله   

 0بهذه األربعة ستة وثالثين 
ُأِحب أن تقوم ، وتسمى هذه َأن المصدرية ،         :  نحو  " َأن"أي األول كلمة    ) 3"(َأن: "قوله   

وإنمـــا عملت لمشابهتها َأن الناصبة المشددة لفظاً ، وألن الجملة بعدها في تأويل المصدر في               
 0في تأويل بلغني قيامه بلغني َأن زيداً يقوم : ُأِحب أن تقوم ، أي قيامك كما يقال : قولك 

ال تضرب ،   : وهي لتأكيد النفي في المستقبل تقول       " لَن"أي الثاني كلمة    " ولَن: "قوله   
أصلها ال َأن فخففت الهمزة وسقطت      ) : 4(لن تضرب ، وقال الخليل    : فإذا أردت التأكيد قلت     

: فأبدل النون من األلف ، وقيل       " ال"أصلها  ) : 5(األلف  اللتقائه مع النون الساكنة ، وقال الفراء        

                                                           
 " .ال للقول : "أ )   1(
 .ساقطة من أ " أي "كلمة )   2(
)3  (   هي أم الباب ؛ وألصالتها في النصب عملت ظاهرةً ومضمرةً بخالف بقية النواصب ، فال تعمل إال                   :  َأن

= ،  ] 26/82سورة الشعراء    [ }ِفر ِلي خَِطيَئِتي   والَِّذي َأطْمع َأن يغْ    { : ظاهرة ، مثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى        
وقيدت َأن بالمصدرية احترازاً من المفَسرة والزائدة والمخففة من الثقيلة فإنها ال تنصب المضارع ، ومثال إعمالها                 = 

شرح قطر  :  انظر   0 ] 2 ؛   48/1سورة الفتح    [ } إنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مِبيناً ِليغِْفر لَك اهللاُ        {: مضمرة قوله تعالى    
 0  66-60الندى 

 0 3/5الكتاب :  انظر )  4(
     وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبوعبدالرحمان البصري الفراهيدي النحوي ، وفراهيد بطن من األزد ،                  

خلفه أبوه ، وكان    وكان من أزهد الناس ، وكان الملوك يتعرضون إلعطائه وهو ال يقبل ، وكان يعيش من بستان                   
يحج سنة ويغزو سنة حتى مات ، وهو سيد أهل األدب قاطبة في علمه وزهده ، والغاية في تصحيح القياس                        
واستخراج مسائل النحو وتعليله ، وكان من تالمذة أبي عمرو بن العالء ، وأخذ عنه سيبويه ، وعامة الحكاية في                      

من غير أن يذكر قائله فهو الخليل ، وهو أول من            " قال"أو  " وسألته: "كتاب سيبويه عن الخليل وكلما قال سيبويه        
:  انظر   0استخرج علم العروض وضبط اللغة ، وأملى كتاب العين على الليث بن المظفر ، توفي سنة سبعين ومائة                   

 0 114 وإشارة التعيين 46-45لباء  ونزهة األ74-54مراتب النحويين 
 0 1/284مغني اللبيب : انظر )  5(

 وهو أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبداهللا بن منظور الديلمي الفراء ، أخذ عن الكسائي ، وهو من جلة أصحابه ،                        
 0وكان أبرع الكوفيين ، له مصنفات كثيرة في النحو واللغة ومعاني القرآن ، مات بطريق مكة سنة سبع ومائتين                     

 133-131 وطبقات النحويين واللغويين     189-187 وتاريخ العلماء النحويين     141-139مراتب النحويين   : انظر  
 0 2/333 وبغية الوعاة 379لتعيين  وإشارة ا103-98ونزهة األلباء 
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، وهو ليس بثابت ؛ ألنه لو كان كذلك لما جاز           ) 1(هذا  لنفي التأبيد     : هي حرف برأسه ، وقيل      
لن أفعـل إلـى وقت كـذا ، وقـد جـاز ذلـك بدليـل قولـه             :  تحديد الفعل بعده نحو     

  0] 12/80سورة يوسف [  } فَلَن َأبرح اَألرض حتَّى يْأذَن ِلي َأِبي{تعالـى 
 0وهي للتعليل " كي"أي الثالث كلمة " وكي: "قوله  
    قد تكون حرف جر ، وقد تكون حرفاً ناصباً ، فإن كان األول فالفعل               " كي"واعلم َأن

، ألن الجار ال يعمل النصب ، وإن كان الثاني نصب الفعل بها من              " َأن"منصوب بعدها بإضمار    
جئتك كي تعطيني حقي ، وإنما يعلم حينئذ كونها ناصبة بدخول الالم             : نحو  " َأن"غير إضمار   

ولو كان  ] 57/23سورة الحديد    [ } ِلكَيال تَْأسوا علَى ما فَاتَكُم       { : قوله تعالى   :  عليها نحو   
 0حرف جر لما دخله الجار 

ِإذَن ُأكِْرمك  :  حو  وجزاء ن /  أ   18/ ، وهي جواب    " ِإذَن"أي الرابع كلمة    " وِإذَن: "قوله   
أنا آتيك فقد أجبته بهذا الكالم ، وصيرت أكرمك جزاء إلتيانه ، وأنها ال تعمل إال                : لمن قال لك    

:  بعد أن يكون الفعل الذي بعدها فرعاً لها غير معتمد لها شيء قبلها ، فإن اعتمد بطل عملها نحو                 
أنا ِإذَن ُأكِْرمك ، فالفعل يعتمد على المبتدأ الواقع قبلها ، أعني إذا فهو أولى به لكونه خبراً                  : قولك  

 .عنه فيبطل عمل إذن 
 حروف تجزم الفعل : أي النوع السادس من األنواع الثالثة عشر " النوع السادس: "قوله  

 0المضارع ، وهي خمسة أحرف فيصير المجموع بهذه الخمسة أحداً وأربعين عامالً 
 ، وهي وضعت    - بكسر الهمزة وتخفيف النون       -" ِإن"مة  أي األول كل  " ِإن: "قوله    

: ِإن تَْأِتِني ُأكِْرمك ، فقولك      : للشرط يقتضي جملتين تجعل إحداهما شرطاً واألخرى جزاء نحو          
 0أكرمك جزاء الشرط : إن تأتني شرط ، وقولك 

واعلم أن ِفعلي الشرط والجزاء لم يخلوا من أن يكونا مضارعين أو ماضيين ،                
 0أو الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً أو بالعكس 

 0إن تأتني أكرمك : مجزومان جميعاً نحو : فاألول  
  0إن جئتني أكرمتك : ال يظهر فيه اإلعراب نحو : والثاني  
إن تأتني أكرمتك، فاألول فيه مجزوم ، والثاني ال يظهر فيه           ) :2(نحو  : والثالث   

 . الجزم 
  أتيتني أكرمك ، فاألول ال يظهر فيه الجزم والثاني يجوز             ِإن: نحو  : والرابع   

 :فيه الوجهان الرفع والجزم ، وعليه قول الشاعر 

                                                           
 " .لتأبيد النفي : "ب )   1(
 .ساقطة من ب :  " نحو : "كلمة ) ( 2(
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ِرمال حاِلي وم قُوُل ال غَاِئبَألٍَة  )1(يسم موخَِليٌل ي َأتَاه ِإنو 

 0جاز الرفع والجزم " يقول"ففي 
لم يضرب، وإنما وجب أن يعمل الجزم؛ ألنها : نحو" لم"أي الثاني كلمة    " ولَم: "      قوله  

                من حيث إنها تدخل على الفعل المضارع، فتنقله إلى معنى الماضي، كما َأن شبهت بِإن
  تدخـل علـى الفعل فينقله إلى معنى المستقبل سواء كان ماضياً أو مضارعاً            /  ب 18/ِإن

 0، فلما أشبهتها عملت عملها 
" لَما"أي الثالـــــث كلمـــــــة       " ماولَ: "قـــــوله    

في نفي  " لَم"لَمـــا يــــركب ، وهي محمــــولة على        :  نحــــــو  
 الفعــــل ، والفرق بينهما َأن"َل" لَمفَع ا نفي قَدَل ، ولَم0) 2(نفي فَع 

ال تضرب ، وإنما عين     :  في النهي ، نحو     " ال"أي الرابع كلمة    " وال في النهي  : "قوله    
اإلخبار إلى األمر كما    ) 3(الجزم لمشـابهتهـا ِإن في لزومهـا المضـارع ونقـل معنـاه من          

 0َأن ِإن تنقل الفعل من كونه مجزوماً به إلى كونه مشكوكاً فيه 
ثم النهي قد يكون للفاعل والمفعول غائبين أو حاضرين أو متكلمين كما َأن األمر كذلـك  

ال يضِرب زيد ، وال يضرب ، وال تَضِرب ، وال تُضرب ، وال َأضِرب ، وال ُأضرب ،                   : نحـو  
 بروال نُض ِرب0وال نَض 

                                                           
/2  والمقتضب 3/66 120 ص   8/14البيت لزهير بن أبي سلمى في شعر زهير بن أبي سلمى صنعة ثعلب ق               )  1(

 2/1251) خلل( ،   2/850) حرم( ولسان العرب    2/625 واإلنصاف   1/108 وجمهرة اللغة    2/192 واألصول   68
 2/838 وشرح شواهد المغنى     4/429 والمقاصد النحوية    2/422 ومغنى اللبيب    8/157وشرح المفصل البن يعيش     
 وأوضح  2/372 والبيت بال نسبة في شرح ابن عقيل         70 ،   9/48 وخزانة األدب    6/690وشرح ابيات مغنى اللبيب     

   2/60 وهمع الهومع 4/207المسالك 
الحرفية واالختصاص بالمضارع ، وجزمه ، وقلب زمانه إلى         : في أربعة أمور ، وهي      " لم"تشارك  " لما"إن  )  2(

 0المضي 
 :وتفارقها في أربعة أمور 

 } لَم يِلد    {: في بلم ، فإنه قد يكون مستمراً مثل         أن المنفي بها مستمر االنتفاء إلى زمن الحال بخالف المن         :  أحدها  
=  هـْل َأتَى علَى اإلنْساِن ِحين ِمن الدهِر لَم يكُن شَيئاً           {: ، وقد يكـون منقطعـاً مثـل      ] 112/3سورة اإلخالص   [

؛ ألن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئاً مذكوراً ، ومن ثَم امتنع أن تقول لما يقُم                  ] 76/1سورة اإلنسان    [  }مذْكُوراً= 
  0ثم قام ؛ لما فيه من التناقض ، وجاز لم يقم ثم قام 

: ، أي    ] 38/8سورة ص    [  } بْل لَما يذُوقُوا عذَابِ    {: أن لَما تؤذن كثيراً بتوقع ثبوت ما بعدها نحو          : والثاني  
 ذكر هذا المعنى الزمخشري ، واالستعمال والذوق         0إلى اآلن لم يذوقوه وسوف يذوقونه ، ولم ال تقتضي ذلك              

 يشهدان به 
قاربتها ولما ، تريد ولما أدخلها ، وال يجوز         : هل دخلت البلد ؟ فتقول      : أن الفعل يحذف بعدها ، يقال       : والثالـث  

 0قاربتها ولم 
 انظر  0 إن لم تقم قمت ، وال يجوز إن لم تقم قمت          : أنهـا ال تقترن بحرف الشرط ، بخالف لم ، تقول           : والرابـع  

 0 84-83شرح قطر الندى : 
 " .في : " ب )  3(
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ِليضِربن ، وإنما عملت الجزم لما      :  أي الخامس الم األمر ، نحو       " والم األمر : "قوله   
ذكرنا في ال للنهي ، وإنما كُِسرتْ ومن حق الحروف الواردة على هجاء واحد أن تفتح فرقاً بينها                  

 0ِإن زيداً لَيضِرب :  المضارع نحو )  1(وبين الم التأكيد التي تدخل على 
أسماء تجزم الفعل   : أي النوع السابع من األنواع الثالثة عشر         " النوع السابع : "قوله   

 0سعة خمسين عامالً المضارع على معنى ِإن ، وهي تسعة فيصير المجموع بهذه الت
من تضرب أضربه ، واألصل فيه إن تضرب        :  ، نحو   " من"أي األول   ) 2"(من: "قوله   

زيداً أضرب زيداً ، وإن تضرب عمراً أضرب عمراً ، وإن تضرب خالداً أضرب خالداً ، إلى ما                  
من تضرب  : ال يمكـن حصره ، فأتى باسم عام يشمل الجميع وترك استعمال إن معه فقيل                 

أضرب ، وذلك ألجل اإليجاز واالختصار ، ومن هنا منصوب المحل على المفعولية كأنك قلت                
من يكرمني أكرمه كان محله مرفوعاً : ، وإذا قلت  / أ   19/ على تأويل أي إنسان تضرب أضربه       

 0باالبتداء على تأويل أي إنسان يكرمني أكرمه 
أيهم يأتني أكرمه ، وأصله َأنَّه وضع على أن         : ، نحو     " َأي"أي الثاني   " وَأي: "قوله    

 0يكون واحداً من اثنين أو جماعة ، ولهذا إذا أضيف إلى المعرفة لم يضفْ إال إلى اثنين فصاعداً 
ما تصنع أصنع ، والمعنى     : ، نحو   " ما"أي الثالــــث كلمة    ) 3"(وما: "قــــوله   

 شيئاً ما ِإن 
مبهم يقع على كل شيء ، فلما قصدوا الشياع ُأِتي به ، وجعل نائباً مناب               " ما"تصنع أصنعه ؛ ألن     

 0حرف الشرط كما ذكرنا ، ومحله منصوب بالمفعولية 
متى تخرج أخرج ، وهي من الظروف       : ، نحو   " متى"أي الرابع كلمة    " ومتى: "قوله   

 األزمنة ، ويلحقها ما الزائدة       متى تخرج أخرج كان مشتمالً على جميع       : الزمانية فإذا قلت    
 0متى ما تخرج أخرج :  فيزيدها إبهاماً نحو 

َأين تكن أكن ، وهي من الظروف       : ، نحو   " َأين"أي الخامس كلمة    ) 4"(وَأين: "قوله   
أين تكـن أكـن كـان الستغراق األمكنة ، ويلحقها أيضاً ما المزيدة فيزيدها            : المكانية فإذا قلت    

 0أينما تكن أكن :  إبهاماً نحو 

                                                           
 .ساقطة من أ " على : "كلمة )  1(
)2 ( نخيراً  : هي اسم شرط جازم للعاقل ، وتجزم فعلين ، نحو:  م 0من يفعل خيراً يجد 
 0فعْل من خيٍر تجد خيراً ما ت: هي اسم شرط جازم لغير العاقل ، وتجزم أيضاً فعلين ، نحو  :  ما )  3(
هي أيضاً اسم استفهام وتجزم الفعل المضارع إذا كانت بمعنى الشرط ، وتتصل بها ما الزائدة                :  أين   )  4(

4سورة النساء  [}  َأينَما تَكُونُوا يدِركْكُم الموتُ { :قوله تعالى  :  فتصبح أينما ، وتعمل نفس العمل ، نحو         
/78 [ 0 
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َأنَّى تقعد أقعد ، وهي بمعنى كيف إال        : ، نحو   " َأنَّى"أي السادس كلمة    ) 1"(وَأنَّى: "قوله   
أنهـــا يجازى بها دون كيف ، وهي الستغراق األحوال ، وَأنَّها ليست بظرف كما َأن كيف                 

ـْن    : كذلك ، قيــــل     ـَّى بمعنـى َأي  يكـون ظرفـاً ، وإذا كـان بمعنـى       إذا كـــان َأن
أي  ] 2/232سورة البقرة    [} فَْأتُوا  حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم    { قوله تعالى   :  كيف ال يكون ظرفاً نحو      

 0كيف شئتم 
حيثما تذهب أذهب ، وهي بمنزلة َأين       : نحو  " حيثُما  "أي السابع كلمة    " وحيثُما: "قوله   

ومتَى إال أنه ال يجازى بها إال مع ما ؛ ألنها قد لزمت اإلضافة ، واإلضافة تنافي معنى المجازاة                   
 0اإلبهام ، واإلضافة تنافيه ، فإذا كفت بما صلحت بمعنى المجازاة /  ب 19/ القتضائه 
إذ ما تخرج أخرج ، والكالم فيه مثل        : ، نحو   " ِإذْ ما "أي الثامن كلمة    " وِإذْ ما : "قوله   
 0 حيثما الكالم في

ـَا: "قولـه     مهما يكن أكن ، وقد قيل فيها وجهان : نحو" مهما"أي التاسع كلمة   ) 2"(ومهم
: 

ـَاما"أن يكــون أصـلهـــــــا     : األول    علـى أن  " مـــــ
سورة  [{ َأيـاً مـا تَدعـو      {تكــــــون الثانيــــة زائـدة مثلهـا فـي       

 0األلف األولى هاء تحسيناً للفظ )  3(فأبدلت  ] 17/110اإلسراء 
 أن يكون مه واقعاً قبل ما الشرطية بمعنى اكففْ ثم جريا مجرى كلمة واحدة : والثاني  
أسماء تنصب أسماء   : أي النوع الثامن من األنواع الثالثة عشر        " النوع الثامن : "قوله   

 0البيان ، وذلك بالتمييز نكرة على أنها تمييز ؛ ألنها إلبهامها تحتاج إلى 
أي األسماء التي تنصب األسماء النكرة أربعة فيصير المجموع بهذه            " وهي: "قوله   

 0األربعة أربعة وخمسين 

                                                           
ـَى   )  1( َأنَّى تُساِفر تَكْسب   : هي اسم شرط تضمن معنى الظرفية المكانية مثل حيثما وأين ، نحو              :  أنّ

 ثُم  {: قوله تعالى   :  راحةً ، فإذا كانت استفهامية بمعنى كيف أو من أين فهي غير جازمة ، نحــو                 
 ْؤفَكُونأنَّى ي 0 1/1/568قرآن الكريم  ألسلوب الدراسات: انظر ] 5/75سورة المائدة  [}انْظُر 

 : اختلف النحاة في مهما على آراء هي )  2(
 0 أنها بسيطة وزنها فعلى وألفها للتأنيث ، وهو رأي أبي حيان األندلسي -1
 0الزائدة كما قيل في متى ما ، وهو رأي الخليل واختاره الرضى " ما"الجزائية و" ما" أنها مركبة من -2
 0الشرطية وهو رأي األخفش والزجاج " ما"بمعنى كف و" مه" أنها مركبة من -3
همع :  انظر   0بمعنى كف أضيفت لما الشرطية وهو رأي سيبويه          " مـه" أنهــا مركبــة من     -4

  .2/57الهوامع 
 وقَالُوا مهما   {:    وهي اسم على األصح ، وهو رأي الجمهور بدليل عود الضمير عليها في قوله تعالى                

ٍة تَْأِتنَا  ِبِه ِمن0 43-7/42شرح المفصل :  انظر 0 ] 7/132سورة األعراف [} َآي 
 0 2/58همع الهوامع :  انظر 0 إن  ويرى السهيلي أنها ترد حرفاً بمعنى

 " .فأبدل: "أ )   3(
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أي األول لفظ العشرة إذا ركبت مع واحد واثنين وثالثة إلى التسع            " العشرة: "قـــوله   
أحــد عشر رجالً واثني عشر رجالً وثالثة عشر رجالً إلى تسعة عشر رجالً ، وإنما                :  نحو  

،  وحق   )  1(نصب ؛ ألن فيه تقدير التنوين ، إذ األصل أحد وعشرة واثنان وعشرة إلى آخره                 
المنصوب أن يكون مفرداً ؛ ألن الغرض الداللة على الجنس والنكرة المفردة تكفي ذلك ،                   

 0فاختاروها  ألنها أخف 
ة المركبة إلى العشرين ، وأما العشرة وما         واعلم أن هذا التمييز بالمنصوب في العشر       

عشرة رجاٍل وتسعة رجاٍل وثمانية رجاٍل إلى الثالثة ،         :  دونها يكون التمييز فيها باإلضافة نحو       
عشرون رجالً ، وثالثون    : وأما التمييز في العشرين وأخواته يكون أيضاً بالمفرد المنصوب نحو           

رجالً إلى تسعون رجالً ، والتمييز في المائة بالمفرد أيضاً لكن على             /  أ 20/ رجالً ، وأربعون    
 0مائة رجل ومائة درهم :  طريق اإلضافة نحو 

 " .كَم"أي الثاني كلمة " وكَم: "قوله  
 : اعلم َأن كَم على نوعين استفهامية وخبرية 

كم رجالً عندك ، فينصب المميز لجريانها مجرى عشرين إذا           : نحو  : فاالستفهامية    
 0لمعنى أعشرون رجالً عندك أم ثالثون ا

كثيراً من الرجال رأيت فتمييزها      : نحو كم رجاٍل رأيت ، معناه          : والخبرية   
كم :  كم رجل ، وإضافته إلى الواحد نحو        : باإلضافـــة إلى الجمع وإلى الواحد أيضاً نحو        

رجل ، وإضافته إلى الواحد هو القياس ؛ ألنه عدد كثير ، ومحل كم في كال  المثالين منصوب                    
على المفعــولية وإنما بنيت ؛ ألنها استفهامية تتضمن معنى الحرف ، وخبرية تشبه الحرف ،                

، وبنيت على السكون ؛ ألنه األصل في البناء ، ثم إنها تقع في وجهيها مبتدأة                  " رب: "أعني  
جالً لقيت ، ورزق كم     كم رجٍل أو رجالً عندك ، وكم رجٍل أو ر          : ومفعولة ومضافاً إليها نحو     

رجل أو رجالً أطْلَقْتَ ، وال تقع فاعلة إال في المعنى القتضائها صدر الكالم لما فيها من معنى                   
 0االستفهام والخبرية بمنزلة االستفهامية في هذا المعنى ؛ ألنهم أجروها مجرى واحد في الحالين 

، وهي مركبة من كاف التشبيه وأي ، وجعلت فى          " كأي"أي الثالث كلمة    " وكأي:"قوله   
كأي رجالً لقيت ، وإنما نصبت مميزها ؛ ألنها تمت بالتنوين فاستغنت            :  معنى كم الخبرية نحو     

كأي بوزن كفى ، وكَاِئن بوزن كائع ، وكاٍء بوزن كاٍع ، وكيئ             : عن اإلضافة وفيها خمس لغات      
 0/ ب 20) / 2(لخبرية بوزن كيع ، وكٍأ بوزن كٍع ، وأكثر ما يستعمل مع ِمن وكذلك كم ا

                                                           

 " .إلخ: " ب )  1(

 0 1/2/346 ألسلوب القرآن الكريم  ، ودراسات2/76في همع الهوامع " كََأين"انظر اللغات في )  2(
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، وهي كناية عن    " كذا"أي الرابع من األسماء التي تنصب النكرة كلمة          " وكذا: "قوله   
هذا ، إال أنها لما ركبت تغير حكم        : العدد ككم ، وهي مركبة من كاف التشبيه وذا التي من قولك             

الكاف وزال منها معنى التشبيه كما في كأي ، وذا أيضاً تغير حكمها ، ولذلك استوى فيها الذكر                   
في هذا هذه ثم إن ذا لما دخل عليها الكاف صار            : في كذا كذه كما يقال      : واألنثى ، ال يقال     

 0عندي كذا وكذا درهماً :  بمنزلة اسم مضاف إليه فَينْصب ما بعدها نحو 
اء كلمات تسمى أسم  : أي النوع التاسع من األنواع الثالثة عشر        " النوع التاسع : "قوله   

األفعال ، والغرض منها المبالغة والتوكيد اللذان ال يوجدان في لفظ الفعل ، واالختصار أيضاً ؛                 
رويد فإنه أقيم مقام أمهل ، ويستوي فيه الواحد واالثنان والجمع والمذكر              : ألنــك إذا قلت    

 0والمؤنث ، وهذا نوع من االختصار 
 0أي أسماء األفعال تسع ، فيصير المجموع بهذه ثالثة وستين عامالً " هي تسع: "قوله  

 0أي بعض هذه األسماء ترفع ما بعدها " بعضها ترفع: "قوله   
 0أي التي ترفع ثالثة أسماء " وهي ثالثة: "قوله  
هيهات : ،  وهو اسم لبعد نحو       " هيهاتَ"أي األول من التي ترفع كلمة       " هيهات  : "قوله   

الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ) 1(مر ، وأصلها هيهية فقلبت زيد أي بعد ، وكذلك هيهات األ
 0وجاز فيه الحركات الثالث ، وقريء بهن 

سرعان ذا  :  نحو  ) 2(، وهو اسم لسرع     " سرعان"أي الثاني كلمة    " وسرعان: "قوله   
     عرالَةً   : ، وذا فاعل سرعان ، وإهالة منصوب على التمييز ، كقولك            ) 3(إهالة ، أي سذا ِإه عرس
وهذا مثل يضرب لمن يخبر عن الشيء قبل حينه ، وأصلها أن أعرابياً             /  أ   21/ وكَر زيد رجالً    

قد : اشترى شاة عجفـاء ليسـمنها ، فرأى مخاطهـا يسـيل من مناخرها فظنه ودكاً فقال ألمه               
 0فصار مثالً شائعاً " هالَةًُأمةُ سرعان ذا ِإ) : "4(سمنَتْ الشاةُ ، فقالت

شتان زيد وعمرو   :  اسم الفترق نحو    ) 5(وهو" : شَتَّان"أي الثالث كلمة    " وشَتَّان: "قوله   
 0شتان ما زيد وعمرو :  نحو ) 6(أي افترقا وتبايناً ، وقد يزاد بعدها ما توكيداً 

 0أي بعض هذه األسماء التسعة ينصب ما بعدها " وبعضها ينصب: "قوله  
                                                           

 " .قلبت: "ب )   1(
 " .أسرع : "ب )  2(
 " .أسرع : ب )  3(
 0 2/111ا المثل في مجمع األمثال  هذ) 4(
 " .هي: "ب )  5(

وله في ذلك   . من أعلم الناس باللغة وأخبار العرب وأنسابها        . وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري          
 ونزهة األلباء   79 - 77مراتب النحويين   : انظر  . شر ومائتين   مصنفات ، ولد سنة عشر ومائة ، وتوفي سنة ع          

      224 والبلغة 278 - 3/276 وإنباه الرواة 111 - 104
 .وكيداً ، ساقطة من أ شتان زيد وعمرو أي افترقا وتباينا وقد يزاد بعدها ما ت:  " نحو : "عبارة )  6(
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 0أي أسماء األفعال التي ينصب ما بعدها ستة أسماء " وهي ست: "قوله  
، وهو مصدر َأورد في األجل أي أمهل إال         " رويد"أي األول منها كلمة     " رويد: "قوله   

أنه صغِّر تصغير الترخيم ، فإن حذف منه الزوائد وسمي به الفعل وجعل هذا الحذف والتصغير                 
خُِلع من معنى المصدرية وبنى كما أن فعل األمر مبنى دائماً استوى فيه الواحد               دليالً على أنه    

واالثنـــان والجمع فـرقاً بينها وبين الفعل ، وألنها في األصل مصدر ، والمصدر ال يثنى                
رويد زيٍد ، وقد يستعمل منصوباً      : وال يجمع ، وقد يستعمل مصدراً مضافاً إلى المفعول نحو            

ساروا رويداً  : سرت سيراً رويداً ، وعلى الحال أيضاً نحو         :  منوناً على الوصفية للمصدر نحو      
 .أي مرودين 

بلْه زيداً أي دعه واتركه ،      : ، وهو اسم ِلدع نحو      " بلْه"أي الثاني كلمة    " وبلْه: "قوله   
 ) :1(د أبو عبيدة تَرك زيٍد وأنش: بلْه زيٍد كأنه قيل : ويستعمل مصدراً مضافاً نحو  

ـَاِجم   )2(بلْه اَألكُفّ كََأنَّها لَم تُخْلَِق تَـــذَر الجمــ
َ ُ ً  0بهَل زيٍد :  منصوباً و مجروراً ، وروى فيه القلب إذا كان مصدراً نحو  

 0دونك زيداً أي خذه : ، وهو اسم لخذ نحو " دونَك"أي الثالث كلمة " ودونَكُم: "قوله   
، وهو اسم اللزم نحو ، عليك زيداً        " علَيك"أي الرابع كلمة    " وعلَيك/ " ب   21: / قوله   

أي الزمه ، وهي من الظروف المضافة في األصل ، وقد جِعل هنا اسماً للفعل ؛ ألن الظروف                   
 0) 3(تنوب مناب األفعال وتغني غناها

 0نحو هاء زيداً " هاء"س كلمة أي الخام" وهاء: "قوله  
هاك متصرف مع المخاطب في     : اعلم أن هاء بمعنى خذ ، ويلحق بها الكاف فيقال             

هاء ، ويصرف تصريفها ، وقد يجمع بينهما فيقال         : أحواله وتوضع الهمزة موضع الكاف فيقال       
 0هاءك بثبوت الهمزة على الفتح وتصريف الكاف 

، ومعناه أسرع ، وهو مركب مزجي وهل        " حيهال"أي السادس كلمة      " وحيهال: "قوله   
، وذكر غيره حيهَل ) 4(حيهالً بالتنوين ، وحيهال باأللف ، ذكره سيبويه       : مبني على الفتح ، ويقال      

وحيهَل وحيهالً وقد جاء معدى بنفسه وبالباء وبعلى وإلى ، ويستعمل حي وحده بمعنى أقبلومن                
 : ، ويستعمل هال وحده أيضاً ، قال الشاعر ) 5(ول المؤذن حى على الصالة ق

                                                           
 " .وأنشدوا عليه : " ب )  1(
 0 245 ص 43/10نصاري في ديوانه ق  البيت لكعب بن مالك األ)  2(
ويكون كتابتها  " دون"راجعة إلى   "  وتغني غناها  00000وهي من الظروف المضافة في األصل       : "لعل الفقرة   )  3(

  0بعد عليك من سهو الناسخ 
 0 4/163 ؛ 3/301 ؛ 1/241الكتاب )  4(
 .ساقطة من ب " ذن حى على الصالة مؤويستعمل حى وحده بمعنى أقبل ، ومنه قول ال: "  عبارة )  5(
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 )1(َأالَ َأبِلغَا لَيلَى وقُوالَ لَها هالَ  000   000   000   000

األفعال الناقصة ،   : أي النوع العاشر من األنواع الثالثة عشر         " النوع العاشر : "قوله   
وإنما سميت ناقصـة ؛ ألنها سِلبتْ الداللة على الحدث ، وإنما تدل على الزمان فقط ؛ ألنك إذا                   

 0كان زيد قائماً كان بمنزلة قام زيد ، في أنه يدل على قيام فيما مضى : قلت 
يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، لمشابهتها األفعال        " ترفع االسم وتنصب الخبر   : "قوله   

 0المتعدية في اقتضاء معانيها شيئين 
األفعال الناقصة ثالثة عشر فعالً ، فيصير المجموع بهذه ستة           ) 2(أي  " وهي: "ه  قول 

 .وسبعين عامالً  
سورة  [}اُهللا عِليماً حِكيماً    /  أ   22/ كَان  )3(و {: ، نحو   " كان"أي األول   " كان: "قولـه   

 0] 000 92 ؛ 4/17النساء 
 0ناقصة كما ذكرنا : واعلم أن كان على أربعة أقسام   

ـِد ووقـع نحـو        كَـان اَألمر ، فال يفتقر إلى المنصوب ، ويتم         : وتامـة بمعنـى وج
أي  ] 19/29سورة مريم    [} كَيفَ نُكَلِّم من كَان ِفي المهِد صِبياً          {بالمرفوع  ومنه قوله تعالى      
 0وِجد ، وصبياً حال دون خبر 

كان أنت خير من زيد ، أي كان الشأن         ) : 4(التي فيها ضمير الشأن ، نحو       : والثالث   
 0أنت خير من زيد وهي الناقصة بعينها 

 0ِإن ِمن َأفْضِلِهم كَان زيداً : ما قيل :  أن تكون مزيدة نحو : والرابع  
صار زيد غنياً ، والفرق بين كان وصار أن         :  ، نحو   " صار"أي الثاني   " وصار: "قوله   

: كان تدل على االستمرار والدوام ، وصار تدل على التجدد والحدوث ، ولذلك يجوز أن يقال                   
صار زيد إلى   :  كان اهللا ، وال يجوز صار اهللا ، وقد تستعمل صار بمعنى ذهب وانتقل نحو                  

 .عمرٍو ، فهي في هذا المعنى تامة  
 0اً َأصبح زيد فقيه: ، نحو " َأصبح"أي الثالث " وَأصبح: "قوله  
 0َأمسى الفَِقير غنياً : ، نحو " َأمسى"أي الرابع " وَأمسى: "قوله  
 0َأضحى األمير مسروراً :  نحو " َأضحى"أي الخامس " وَأضحى: "قوله  
 :واعلم أن هذه األمثلة الثالثة تجيء على ثالثة معان  

                                                           
 0لم أقف على هذه الشطرة )  1(
 .ساقطة من أ " أي : " كلمة )   2(
 0 زيادة من عندي لتستقيم اآلية" و: "حرف )  3(
 .ساقطة من ب " نحو : " كلمة )  4(
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أن يقترن مضمون الجملة باألوقات الخاصة التي هي الصباح والمساء والضحى           : األول   
 0َأصبح زيد قائماً : فيكون لها اسم وخبر نحو 

أن تكون بمعنى الدخول في هذه األوقات الجارية مجرى أعتم وأظهر ، فتكون             : والثاني   
 0أصبح زيد أي دخل في الصباح ، وكذلك أمسى وأضحى :  تامة نحو 
 بها الدخول في األوقات المعينة ،       أن تكون بمعنى صار من غير أن يقصد       : والثالث   

 0وأمسى زيد أميراً / ب 22/ أصبح زيد غنياً : ويكون لها اسم وخبر كما كان لصار نحو 
 0ظل زيد كريماً : نحو " ظَلَّ"أي السادس " وظَلَّ: "قوله  
 0باتَ زيد صحيحاً : نحو " باتَ"أي السابع " وباتَ: "قوله  
يجيئان على معنيين ، إما اقتران مضمون الجملة بالوقتين            " ظَلَّ وباتَ "واعلم أن    

 0الخاصين أو كينونتهما بمعنى صار ، وال يكونان تامتين 
 0ما زاَل زيد كاتباً : نحو  " ما زاَل"أي الثامن " وما زاَل: "قوله   

لماً ، وفتئ بالهمزة    مـا فَِتَئ زيد عا   : نحـو  " ما فَِتئَ "أي التاسـع   " ومـا فَِتئَ : "قولـه   
 .معناه زال  

 0ما انْفَك زيد كريماً : نحو " ما انْفَك"أي العاشر " وما انْفَك: "قوله  
 0) 1(ما بِرح زيد عطوفاً:  ، نحو " ما بِرح"أي الحادي عشر " وما بِرح: "قوله  
 0ما دام زيد أميراً :  ، نحو " ما دام"أي الثاني عشر " وما دام: "قوله  
في أول هذه األفعال نافية غير التي في ما دام دخلت على ما فيه               " ما"واعلم أن كلمة     

معنى النفي فجرى مجرى اإليجاب ؛ ألن نفي النفي إثبات ، وأما التي في ما دام فمصدرية ،                    
ما في آتيك خفوق    في حيزها في تأويل المصدر ، والمصدر ساد مسد الزمان ك           ) 2( وهي وما   

 0) 3(اجلس ما دام زيد جالساً كان المعنى دوام جلوسه أي مدة دوام جلوسه: النجم ، فإذا قلت 
، وهي ككان وصار في رفع االسم ونصب        " لَيس"أي الثالث عشر كلمة     " ولَيس: "قوله   

 0لَيس زيد قائماً :  الخبر نحو 

                                                           
ما زال  : عمل كان أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء فالنفي نحو            ) زال ، وفتئ ، وانفك ، وبرح      ( يشتــرط لعمل    ) 1(

ال : ان  قولك وأنت تدعو إلنس   :  اعمل لدنياك وال تفتأ ذاكراً آلخرتك ، والدعاء نحو          : المطر نازالً ، والنهي نحو      
 0يزال اهللا محسناً إليك 

 " .وهي ما : " أ )   2(
ى المصدر المؤول   يشترط لعمل دام عمل كان أن تسبق بما المصدرية الظرفية ؛ ألنها تقدر بظرف يضاف إل                )  3(

 ] 19/31سورة مريم    [}وَأوصاِني ِبالصالَِة والزكَاِة ما دمتُ حياً         {: قوله تعالى   :  من ما والفعل الناسخ نحو      
 0مدة دوامي حياً : والتقدير 
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غداً ، وهو فعل    : ليس زيد منطلقاً اآلن ، وال تقول        : واعلم أن ليس لنفي الحال ، تقول         
على المذهب الصحيح بدليل لحوق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة ،          ) 1(غير متعٍد وال متصرف     

إن أصله ليس بكسر الياء ، ولكنه لما لم يتصرف التزم عينه السكون ليكون دليالً على                 : وقيل  
الس كهاب أو ترك    : ت ، ولو كان متصرفاً لقيل       ليس:  نحو  ) 2(جموده ، وكونه غير متصرف      

 0على األصل كصيد 
: أي النوع الحادي عشر من األنواع الثالثة عشر         " الحادي عشر /  أ   23/ النوع  : "قوله   

 0أفعال تسمى أفعال المقاربة 
) 3(أن الواو فيه للحال أي ترفع اسماً واحداً ، والحال أن يكون خبره آتياً             " وخبره: "قوله   

 0عسى زيد أن يخرج ، فإن زيداً ارتفع بعسى وخبره أن يخرج :  مع الفعل المضارع نحو 
 0أي أفعال المقاربة أربعة ، فيصير المجموع بهذه األربعة ثمانين عامالً " وهي: "قوله  

، وهو فعل ماٍض غير متصرف بدليل لحوق الضمائر         " عسى"أي األول   " عسى: "قوله    
نة ، وإنما سلب التصرف من حيث إنه يشبه الحرف ؛ ألن فيه معنى الطمع                وتاء التأنيث الساك  

 :فأشبه بذلك ، ثم إن فاعلها على نوعين 
عسى زيد أن يخرج ، فزيد مرفوع بالفاعلية ، وأن           : أن يكون اسماً نحو     : أحدهما   

 0يخرج في موضع نصب ؛ ألنه بمنزلة قارب زيد الخروج 
عسى أن يخرج زيد ،     : مع صلتها في موضع الرفع نحو       ) 4(أن يكون أن    : والثاني   

 0فحينئذ يكون بمنزلة قَرب أن يخرج أي خروجه 
، وهو أيضاً يرفع االسم ، وخبره الفعل المضارع          " كَاد"أي الثاني   " وكَاد: "قــوله   

 كاد زيد يخرج أي خارجاً ، وإنما ُأثبت أن مع عسى ،            : بغير َأن ، متأول باسم الفاعل نحو         
: أنك إذا قلت    ) 5(وحِذفَ مع كـاد ؛ ألن كاد أبلغ في تقـــريب الشيء من الحال ، أال ترى               

أذهب في الداللة على االستقبال     " عسى"كَادِت الشمس تغرب ، كان المعنى قَرب غروبها جداً ، و          
لم يكن هذا شديد القرب من الحال ،        ) 7(عسى اهللا أن يدخلني الجنة ، وإن        : تقول  ) 6(، أال ترى  

 0فلما كان األمر على هذا حذف علم االستقبال مع كاد وأثبت مع عسى 

                                                           
 " .متعد متصرف " أ )  1(
 .ساقطة من أ "  وكونه غير متصرف التزم عينه السكون ليكون دليالً مع جموده: "  عبارة )  2(
 0تصحيف " آٍت: "في المخطوطة )  3(
 .ساقطة من ب " أن : " كلمة )   4(
 .أ ، ب )  5(
 .أ ، ب )   6(
 .ساقطة من أ " إن : " كلمة )  7(
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كَرب زيد يضِرب ، وهي     :  ، نحو   " كَرب"أي الثالث   " وكَرب/ " ب   23: / قوله   
 0تستعمل استعمال كاد 

ي تستعمل  َأوشَك عمرو يدخُُل ، وه     :  ، نحو   " َأوشَك"أي الرابع   " وَأوشَك: "قوله   
َأوشَك زيد أن يجيء ، وأوشك أن يجيء زيد ، ويستعمل            :  استعمال عسى في الوجهين نحو      

 0أوشك زيد يجيء :  استعمال كاد أيضاً نحو 
واعلم أن أم الباب هي عسى وكاد ، ويجري كَرب مجرى كاد كما قلنا ، وكذا جعَل                    

 0وأخذ وطَِفقَ ، ويجري أوشك تارة مجرى كاد وتارة مجرى عسى كما بينا 
) 1(أفعال  : أي النوع الثاني عشر من األنواع الثالثة عشر         " النوع الثاني عشر  : "قوله   

 0الشك واليقين من أفعال القلب 
تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن األول ؛ ألنها داخلة على المبتدأ والخبر ،               : "قوله   

بتدأ بدون الخبر ، وال الخبر بدون المبتدأ ، فكذلك          والخبر عبارة عن المبتدأ ، فلهذا ال يكون الم        
ههنا ، ال يجوز  االقتصار على أحد المفعولين ، ولكن يجوز أن تجعل المفعولين نسياً منسياً                    

 0من يسمع يخَْل أي يخَل المسموع صحيحاً : كقولهم 
 أي أفعال القلوب سبعة أفعال ، فيصير المجموع بهذه سبعة وثمانين عامالً " وهي: "قوله  
 0حِسبتُ زيداً عالماً : ، نحو " حسبت"أي األول " حِسبتُ: "قوله  
 0ظننت بكراً جاهالً : نحو " ظننت"أي الثاني " وظَنَنْتُ: "قوله  
وهذا الباب إنما يقتضي المفعولين إذا كان الظن بمعنى ترجيح أحد االحتمالين أو بمعنى               

، وأما إذا كان     ] 2/46سورة البقرة    [}َأنَّهم مالقُوا ربِهم    ) 2( يظُنُّون  { اليقين كما في قوله تعالى    
 0ظننته أي اتهمته :  من الظنَّة بمعنى التهمة ، لم يقتِض المفعول الثاني نحو 

 . ِخلْتُ زيداً خائفاً، وهذه األبواب الثالثة للشك : ، نحو " ِخلْتُ"أي الثالث " وِخلْتُ: "قوله  
زعمتُ عمراً ذَاِهباً ، وهذا     :  نحو  /  أ   24" / زعمتُ"أي الـرابع   " وزعمتُ: "قــوله   

 إنما 
يكون من هذا الباب إذا كان بمعنى ظننت ، وإذا كان بمعنى القول من غير صحة فال يقتضي                    

 0 ] 64/7سورة التغابن  [}ثُوا  زعم الَِّذين كَفَروا َأن لَن يبع  {:المفعول الثاني نحو  قوله تعالى 
وجدتُ خالداً كريماً ، وهذا إذا كان        : ، نحو   " وجدتُ"أي الخامس   " ووجدتُ: "قوله   

بمعنى وجود الشيء على صفة ، وأما إذا كان بمعنى اإلصابة والصدفة ال يقتضي المفعول الثاني                
 0وجدتُ الضالةَ أي أصبتها وصادفتها :  نحو 

                                                           
 .ساقطة من أ " أفعال : " كلمة )  1(
 0تصحيف " فظنوا: "أ ، ب )   2(
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عِلمتُ زيداً فاضالً ، هذا إذا كان لمعرفة الذات         : ، نحو   " عِلمتُ"أي السادس   " وعِلمتُ: "قوله   

 0علمته أي عرفته :  على شيء ، وأما إذا كان بمعنى معرفة الذات فقط ال يقتضي المفعول الثاني نحو 

اً قائماً ، وإذا كان رأيت بمعنى       ِبشْر" رَأيتُ: ، نحو   " رَأيتُ"أي السابع   " ورَأيتُ: "قوله   
 0رأيت زيداً أي أبصرته :  َأبصرتُ ال يقتضي مفعوالً ثانياً نحو 

 .  أفعال المدح والذم : أي النوع الثالث عشر من األنواع الثالثة عشر" النوع الثالث عشر: "قوله 
أي ترفع هذه األفعال اسم الجنس المعرف باأللف والالم ، ويكون بعده             " ترفع: "قوله   

ِنعم الرجُل زيد ، فإن الرجل مرفوع بنعم ، وهو فعل            : المقصود ، إما بالمدح وإما بالذم نحو         
 0مخصوص بالمدح ، وهو مبتدأ ، وما قبله خبره " زيد: "وفاعل ، وقوله 

أي أفعال المدح والذم أربعة أفعال ، فيصير مجموع العوامل السماعية            " وهي: "قوله    
 0عة أحداً وتسعين عامالً بهذه األرب
 0ِنعم الرجُل زيد : ، نحو " ِنعم"أي األول " ِنعم: "قوله  
واعلـم أن نعـم وبئـس فعـالن ماضيـان عند الجمهور ، وعند الفراء هما اسمان ،               

بــــدليل لحـــــوق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بهما ، ولما           ) 1(واألصح األول 
في نفس الممدوح جعلوا ِنعم دليالً على هذا المعنى ،          /  ب   24/ قصدوا المدح العام واستمراره     

والتزموا فيها لفظ الماضي ؛ ألنــــه أدل على هذا المعنى من المضارع ؛ ألن المضارع                 
مشترك فيه الحال واالستقبال ، وهما على شرف الزوال واالنتقال ، فال يصلحان للداللة على                 

بخالف الماضي ، فإنه ماٍض أبداً ، وهـو بمعنـى االستمرار أصلح ، وعلى             الثبوت واالستمرار   
 0معنى الثبوت أدل ، وكذلك وضعوا في الذم كلمة بئس لهذا المعنى 

حبذَا الرجُل عمرو ، وهي كلمة مركبة من فعل         : ، نحو   " حبذَا"أي الثاني   " وحبذَا: "قوله   
وفاعل ومعنى حب صار محبوباً جداً ، وأصله حبب بالضم ، فأسند إلى اسم اإلشارة وجرى بهذا                 
التركيب مجرى نعم في المدح ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث واالثنان والجمع ، ثم قيس الغالب                 

فاعل : فعل ، وذا    : ال هذا وال هذا ، ثم إعرابها فَحب         : االسمية ، وقيل الفعلية ، وقيل       ) 2(فيه    
لذا ، وعمرو هو المخصوص بالمدح ، وقد ذكروا في ارتفاع المخصوص             له ، والرجل صفة     
 :بالمدح هنا وجوهاً 

 0خبره : مبتدأ ، وعمرو " حبذَا"أن يكون : األول  
 0بدل منه : مرفوعاً ِبحب ، وعمرو " ذا"أن يكون : والثاني  

                                                           
 126-1/97اإلنصاف  :  انظر   0، والعيني يوافق البصريين      هذه مسألة خالفية بين البصريين والكوفيين         )  1(

 0 118-115 وائتالف النصرة 281-274والتبيين 
 " .ثم قيل فيه : " أ )   2(
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:   حبذَا من المحبوب ، فقيل      : لما قال   : أن يكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل        : والثالث   
 0          عمرو أي هو عمرو  
 0خبر مقدم : أن يكون عمرو مبتدأ ، وحبذَا : والرابع  
 0أن يرتفع عمرو بفاعلية حبذَا فافهم : والخامس  
 0ِبْئس الرجُل بكر : ، نحو " ِبْئس"أي الثالث " وِبْئس: "قوله  
 0ساء الرجُل زيد )  : 1(، نحو " اءس"أي الرابع " وساء: "قوله  
يلحق حبذَا بنعم ، يلحق ساء ببئس ، وال تفارقها في المعنى ، وذلك               ) 2(واعلم أنه كما     

فَساء فعل جار  ] 7/177سورة األعراف   [ } ساء مثَالً القَوم الَِّذين كَذَّبوا        {: قوله تعالى   :  نحو  
مجرى بئس ، وفيه ضمير مبهم كما في ِنعم رجالً ومثالً تفسيره ، والقوم هو                   /  أ   25/ 

 0المخصوص بالذم ، لكنه على حذف المضاف ، والتقدير ساء مثَالً مثَُل القَوِم الَِّذين كَذَّبوا 
لما فرغ من بيان العوامل السماعية ، وهي أحد وتسعون عامالً           : أقول  " والقياسية: قوله   

بيان العوامل القياسية ، وهي سبعة ، فيصير المجموع ثمانية وتسعين            كما ذكرناها ، شرع في      
 0عامالً 

أي األول من العوامل القياسية ، الفعل على اإلطالق يعني          " والفعل على اإلطالق  : "قوله   
كَرم زيد ، فإن الفعل عامل فيهما ، عِمَل         : ضربت زيداً ، أو الزماً نحو       :  سواء كان متعدياً نحو     

ضربت زيداً ،   : في األول النصب وفي الثاني الرفع ، وسواء كان متعدياً إلى مفعول واحد نحو               
َأعلَمتُ زيداً عمراً   : علمت زيداً فاضالً ، أو إلى ثالثة مفاعيل نحو          : أو متعدياً إلى مفعولين نحو    

 0خَير الناِس 
، وهو االسم الذي    " المصدر"أي الثاني من العوامل القياسية      " والمصدر: "قوله   

، وهو يعمُل عمَل ِفعِلِه إذا     ) 3(اشتق منه الفعل ، إنما سمي مصدراً ؛ ألن الفعل يصدر منه           
عجبتُ مـــن ضرِب زيٍد عمراً ، فكل فعل له رفْع ونَصب كان             :  كان منوناً نحو    

عجبت من  : لمصدره ذلك ، ويضـــاف إلى الفاعل ، ويترك المفعول منصوباً نحو             
عجبت من ضرِب   :  دقِّ القصاِر الثوب ، ويضاف إلى الفاعل ويترك ذكر المفعول نحو            

زيٍد أي من أن ضرب زيد ويبني للمفعول ، ويضاف إلى المفعول القائم مقام الفاعل نحو                
عجبت من ضرب زيد أي من أن يضرب زيد ، ويضاف إلى المفعول ويترك الفاعل                : 

 ضرِب اللِص الجالد ، ويضاف إلى المفعول ، ويترك ذكر            عجبت من :  مرفوعاً نحو   

                                                           
 .ساقطة من أ " ساء نحو : " ارة عب)  1(
 " .كلمة : " أ )   2(
 0 1/235اإلنصاف :  انظر 0بصريين  يوافق العيني في هذه المسألة ال) 3(
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سورة فصلت   [ }  ال يسَأم اإلنْسان ِمن دعاِء الخَيِر         {تعالى  /  ب   25/ الفاعل نحو  قوله     
41/49 [  0أي من دعائه الخير 

، وهو كل اسم اشتق لذات من فعل         " اسم الفاعل "أي الثالث   " واسم الفاعل : "وقوله   
زيد ضارب غالمه عمراً    :  ويعمل عمل فعله إذا أريد به الحال أو االستقبال دون الماضي نحو             

اآلن أو غداً ، وشرط عمله أن يعتمد على أحد األشياء الستة وهي المبتدأ والموصول والموصوف                
 0) 1(وذو الحال وحرف االستفهام وحرف النفي

، وهو اسم مشتق لذات من وقع عليه        " ولاسم المفع "أي الرابع   " واسم المفعول : "قوله    
مررت : الفعل ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول بوجود الشرائط التي في اسم الفاعل ، تقول                 

 0برجل مضروب غالمه اآلن أو غداً 
، وهي ما ال يجري على يفعل       " الصفة المشبهة "أي الخامس   " والصفة المشبهة : "قوله   

حسن ليس بجاٍر على يحسن ، وكذا شديد وقوي         : كريم ليس بجاٍر على يكْرم ، ونحو        :  نحو  
 0مررت برجل حسٍن وجهه وكريٍم آباؤه : وصعب ويعمل عمل اسم الفاعل ، تقول 

، وهو يعمل في المضاف إليه      " االسم المضاف "أي السادس   " واالسم المضاف : "قوله   
 0ِمَل في زيد غالم زيٍد حسن ، فِإن غالم ع: نحو 

 0معنوية ولفظية : واعلم أن اإلضافة على ضربين  
غالم زيٍد أي غالم لزيد ، وبمعنى ِمن        : بمعنى الالم نحو    : والمعنوية على ثالثة أقسام      

 ] 34/33سورة سبأ    [}مكْر اللَّيِل    {: خاتم فضـٍة أي خاتـم من فضٍة ، وبمعنى في نحو           : نحو
 0أي مكر في الليل 

 مررت :  إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، أو الصفة المشبهة إلى فاعلها نحو : واللفظية  
 0برجٍل ضارِب زيٍد اآلن أو غداً ، ومررت برجٍل حسِن الوجِه 

أي امتنع  " كل اسم تم  "أي السابع   /   أ   26" /وكل اسم تم واستغنى عن اإلضافة     : "قوله   
ب االسم التام التمييز ؛ ألنه إلبهامه يقتضي ما يبينه وينزع           عن اإلضافة ألجل التنوين ، وإنما نص      

اإلبهام عنه ، وإنما وجب أن يكون االسم عامالً فيه النصب ؛ ألنه بتمامه قد أشبه ما ينصب                     
المفعول من أسماء الفاعلين والمصدر ، والتمام تارة يكون بامتناع اإلضافة كما في راقود خالً ،                 

                                                           
 : إليك التمثيل لكل حالة ) 1(
 0علي مكرم ضيفَه :  المبتدأ نحو -1
 0أنا المكرم خالداً ، وذلك إذا وقع اسم الفاعل صلة لأللف والالم :   الموصول نحو -2
 .مررتُ برجٍل راكٍب فرساً :  الموصوف نحو -3
 جاء خالد راكباً فرساً :  ذو الحال نحو -4
  محمد أخاه ؟ أضارب:  حرف االستفهام نحو -5
 0ما نائم الرجالن :  نفي نحو  حرف ال-6
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فإن راقوداً قد امتنع من اإلضافة بالتنوين ، وأنه مبهم محتمل الجناس المكيالت ، ونصب خالً                  
 0إلزالة ذلك اإلبهام ، والراقود شيء كالجب 

من ) 1(وتارة يكون بنون التثنية كما في منوان سمناً وقفيزان برا ، وهما محتمالن                 
 0أجناس الموزونات والمكيالت فنصبا ما بعدهما إلزالة اإلبهام 

من أجناس  ) 2(عشرون درهماً ، وهو محتمل      :  ون بنون الجمع نحو     وتارة يك  
المعدودات فنصب ما بعده إلزالة اإلبهام ، وعلى هذا ملء اإلناء عسالً ومثله رطالً ؛ ألن                

 0ذلك مبهم كقفيزان ومنوان ، وقد تم باإلضافة فأشبه أنا معطيه درهماً 
 0ثم إن التـام قد يكـون زائـالً ، وقد يكون الزماً   

هو التام بالتنوين ونون التثنية ؛ ألنك تقول في راقود خالً ، راقود             : فــاألول   
 0سمناً منَوا سمٍن ) 4(، وفي منَواِن) 3(خلٍّ

فهو التام بنون الجمع واإلضافة إذ ليس لك أن تقول في عشرون             : وأما الثاني    
سل ألنه مضاف ويمتنع أن     عشرو درهم ، وال في ملء اإلناء عسالً ، ملء ع           : درهماً  

 0يضاف الشيء مرتين 
لما بين العوامل الثمانية والتسعين التي منها أحد وتسعون          : أقول  " والمعنوية: "قوله   

، شرع  /  ب   26/ عوامل لفظية سماعية ، وسبعة عوامل قياسية ، وبقي عددان حتى تكمل المائة              
أي والعوامل المعنوية منها، أي من العوامل مطلقاً عددان أي اثنان           " والمعنوية: "في بيانها بقوله    

  . 
أي األول العامـل في المبتـدأ والخبـر ، وهـو أي           " العامـل: "قولــه   

ـَةُ االسـم مـن العوامـل     )  5(العامـل فيهمـا هـو االبتـداء ، وهـو          ـِْري تَع
يـه حـظ ،   اللفظيـة لالبتـداء ، والعامـل المعنـوي هــــو الذي ال يكون للسان ف          

ـْرفُ بالقلـب ، ثم إنهـم اختلفـوا         العامـل فـي  : فقيـل  ) 6(وإنـما هـو معنـى يع
فيكون ) 7(المبتـدأ االبتداء ، وفي الخبر المبتدأ ، وهو مذهب جمهور البصريين والمبرد            

                                                           
 " .يحتمالن : " ب )  1(
 " .يحمل : " ب )   2(
 0 3/1702) رقد(لسان العرب : نظر  ا0إناء خزٍف مستطيٌل مقَير :  الراقود )  3(
 والمكيال الذي يكيلون به السمن      - بفتح الميم مقصور يكتب باأللف       -الكيل أو الميزان الذي يوزن به       :  المنَا   )  4(

 نَاءَأم اِن ، والجمعنَينَواِن وم0 6/4285) منى(لسان العرب : ظر  ان0وغيره ، وتثنيته م  
 " .وقوله : " أ )   5(
224 والتبيين   51-1/44 انظـــر الخـالف بيـن البصـرييـن والكوفيـين في هذه المسألة في اإلنصاف            ) 6(
 0 31- 30صرة  وائتالف الن232-
 0 126 ؛ 4/12 المقتضب )  7(
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) 1(العامل فيهما االبتداء ، وهو مذهب األخفـش        : العامل في الخبر لفظياً ، وقيل         
إنهما ترافعا وهو مذهب الكوفيين     : ، وقيل   ) 4(والمصـنف)  3(والرمانـي) 2(والزجـاج

0 
، وهو وقوعه موقع    "العامل في الفعل  "أي الثاني من العددين      " والعامل: "قوله 

زيد يكتب ، فيكتب ارتفع ؛ ألنه وقع موقعاً يصح فيه وقوع االسم ، إذ لو                 :  االسم نحو   
، وعند  ) 5( ، فعامله إذن معنوي ، وهو مذهب البصريين        زيد كاتب ، كان َأسد كالمٍ     : قلت  

إلى أنه  ) 6(الكوفيين العامل فيه تعريه من العوامل الناصبة والجازمة ، وقد ذهب الكسائي           
 0مرتفع بما صدر به أوائله من الزوائد األربع 

أي جملة ما ذكرنا من العوامل اللفظية والمعنوية والقياسية          " فهذه مائة عامل  : "قوله   
 0والسماعية مائة عامل ، التي وعد بذكرها في أول الكتاب ، وقد أنجز بذلك 

محمد سيد الورى ، وآله وصحبه ) 7(والحمد هللا أوالً وآخراً ، والصالة على سيدنا  
 وقد فرغت يمين مؤلفه عن تبيض هذه النسخة نهار 0الطاهرين األبرياء عن الشك والمراء 

ة ثمان بخط التبانة بجوار مدرسة أم السلطان الملك األشــرف السبت العاشر من شعبان من سن
 تم بحمد اهللا وعونه ، 

                                                           
 0 1/94همع الهوامع : انظر )  1(
 0 1/85شرح المفصل البن يعيش : انظر )  2(

    وهو أبوإسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج ، أخذ عن ثعلب والمبرد ، وكان إماماً في العربية من أهل                     
سنة :  توفي قبل سنة إحدى عشرة وثالثمائة ، وقيل          0الدين له كتاب معاني القرآن ، وفعلت وأفعلت إلى غير ذلك            

 246-244باء   ونزهة األل  108أخبار النحويين البصريين    :  انظر   0ست عشرة وقد بلغ من العمر فوق الثمانين          
 0 12وإشارة التعيين 

 0 1/94همع الهوامع :  انظر )  3(
الرماني ، إمام في اللغة والنحو ، أخذ عن ابن السراج وابن                 وهو أبوالحسن علي بن عيسى بن علي بن عبداهللا          

دريد وكان من كبـار النحوييـن المتفنـنين في علـوم كثيـرة مـن النحـو واللغـة والفقـه والكالم على مذهب                
المعتزلة ، وصنف كتباً كثـيرة  في التفســير والنحـو منهــا شــرح ســيبويـه ، وكتــاب الحـدود ،                
وكتـاب معانـي الحروف ، وكتاب شرح الموجز البن السراج ، وكتاب شرح أصول ابن السراج ، وغير ذلك ،                    

 وإشارة التعيين   296-2/294 وإنباه الرواة    319-318نزهة األلباء   :  انظر   0توفي سنة أربع وثمانين وثالثمائة      
 0 4/317 واألعالم 181-2/180وعاة  وبغية ال154 والبلغة 221-222

  0 107وامل المائة النحوية الع)  4(
  127 وائتالف النصرة 555-2/550الخالف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة في اإلنصاف :  انظر )  5(
 0 2/551اإلنصاف : انظر )  6(

 وهو أبوالحسن علي بن حمزة الكسائي ، مولى بني أسد ، أحد أئمة القراء السبعة ، قرأ النحو على معاذ ثم الخليل                       
 توفي سنة تسع    0بن أحمد الفراهيدي ثم خرج إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة ، وكتب بها عن العرب كثيراً                    

ة التعيين  وإشار 67 ونزهة األلباء    127 وطبقات النحويين واللغويين     120مراتـب النحـويين   : وثمانين ومائة انظر    
 0 153-152 والبلغة 217

   0" نبيه : " ب )   7(
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 )1(وحسن توفيقه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   فهرس مراجع البحث والتحقيق

                                                           
 من جمادى األولى    25وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة في صباح الخميس الموافق           : "ية النسخة ب هو      نها ) 1(

م عن نسخة خطية بخط المؤلف على ما أظن انتهى من           1936 من شهر أغسطس سنة      13هـ الموافق   1355سنة  
كتابتها في نهار السبت العاشر من شعبان من سنة ثمان بخط التبانة  بجوار مدرسة أم السلطان الملك ، تغمده اهللا                       

 0برحمته 
 0      ]   [وهذه النسخة محفوظة بمكتبة بلدية المنصورة تحت رقم  
 كاتبه     

 عبدالوهاب محمد زينة
 بدار الكتب المصرية
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ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة ، ألبي عبداهللا عبداللطيف بن أبي بكر الشرجي                 -1
 - عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية       - تحقيق الدكتور طارق الجنابي      -) هـ802ت  (الزبيدي  

 0م 1987-هـ1407 بيروت -الطبعة األولى 
 -) هـ368ت  (أخبار النحويين البصريين ، ألبي سعيد الحسن بن عبداهللا بن المرزبان السيرافي               -2

 0م 1985-هـ1405 القاهرة - دار االعتصام -تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا 
 تحقيق  -) هـ743ت  (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني             -3

1406 - الرياض   - الطبعة األولى    - شركة الطباعة العربية السعودية      -الدكتور عبدالمجيد دياب    
 0م 1986-

 تحقيق أحمد محمد شاكر     -) هـ216ت  (األصمعيات ، ألبي سعيد عبدالملك بن قريب األصمعي          -4
 0م 1979-1399 القاهرة - الطبعة الخامسة - دار المعارف -وعبدالسالم هارون 

 تحقيق الدكتور   -) هـ316ت  (األصول في النحو ، ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي              -5
 0م 1985-هـ1405 بيروت - الطبعة األولى - مؤسسة الرسالة -عبدالحسين الفتلي 

 بيروت  - الطبعـة الثامنة    - دار العلـم للمـالييـن     -األعـالم ، لخيـر الديـن الزركلـي       -6
 0م 1989-هـ1409

 تحقيق محمد   -) هـ624ت  (إنبـاه الرواة على أنباه النحاة ، ألبي الحسن علي بن يوسف القفطي              -7
 الطبعة  - القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت       - دار الفكـر العربي     -أبوالفضـل إبراهـيم   

 0م 1986-هـ1406األولى 
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ألبي البركات كمال الدين                  -8

 دار إحياء   - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد       -) هـ577ت  (عبدالرحمن بن محمد األنباري     
 0م 1961 القاهرة - الطبعة الرابعة -التراث العربي 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ألبي محمد عبداهللا جمال الدين بن يــــوسف بـــن                 -9
 تحقيـق محمـد محيـي     -) هـ761ت  (أحمــــد ابن عبداهللا بن هشـام األنصـاري         

 0م 1979-هـ1399 القاهرة - الطبعــة الخامسة -الديـن عبـدالحميـد 
 -بدر الديـن العيني وأثره في علم الحديث ، لصالح يوسف معتوق ، دار البشائر اإلسالمية                    -10

 0م 1987-هـ1407 بيروت -الطبعة األولى 
 -) هـ911ت  (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي               -11

 0م 1979-هـ1399 القاهرة - الطبعة الثانية - دار الفكر -تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 
 -) هـ811ت  (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي                -12

1407 بيروت - الطبعة األولى - منشورات مركز المخطوطات والتراث -تحقيق محمد المصري 
 0 1987-هـ

 ترجمة الدكتور عبدالحليــــم النجــــار      -تاريخ األدب العربي ، لكارل بروكلمان          -13
-م1959 القاهرة   - دار المعارف    -والدكتور رمضان عبدالتواب والدكتور السيد يعقوب بكر         

 0م 1977
 -) هـ463ت  (تاريخ بغداد ، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي                 -14

 0 1931القاهرة 
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رهم ، ألبي المحاسن المفضل بن تــاريخ العلمـــاء النحــويين من البصريين والكوفيين وغي  -15
 طبع  - تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو       -) هـ442ت  (محمد ابن مسعر التنوخي المعري      

 0م 1981 - هـ 1401 الرياض -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
التبر المسـبوك في ذيـل السـلوك ، لشـمس الديـن محمــــد بـن عبـدالرحمـن بن               -16

 0 القاهرة - مكتبة الكليات األزهرية -) هـ902ت (محمد السخاوي 
التبيين على مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، ألبي البقاء محب الدين عبداهللا بن الحسين                 -17

 دار الغرب   - تحقيق ودراسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين          -) هـ616ت  (العكبرى  
 0م 1986-هـ1406 بيروت - الطبعة األولى -اإلسالمي 

 تحقيق  -) هـ1093ت  (خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، لعبدالقادر بن عمر البغدادي               -18
1399 القاهرة   - الطبعة الثانية    - الهيئة المصرية العامة للكتاب      -وشرح عبدالسالم محمد هارون     

 0م 1979-هـ
-هـ1392 القاهرة   - دار الحديث    -  دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، لمحمد عبدالخالق عضيمة           -19

 0م 1972
 دار اآلفاق   -ديوان رؤبة بن العجاج ، مجموع أشعار العرب ، باعتناء وليم بن الورد البروسي                 -20

 0م 1980-هـ1400 بيروت - الطبعة الثانية -الجديدة 
 -) هـ210ت  (ة  ديوان أبي العتاهية ، ألبي إسحاق إسماعيل بن القاسم المعروف بأبي العتاهي              -21

 0م 1980-هـ1400 بيروت - دار صادر -تحقيق كرم البستاني 
 تحقيق الدكتور عزة حسن     -) هـ216ت  (ديوان العجاج ، رواية عبدالملك بن قريب األصمعي           -22

 0 بيروت -مكتبة دار الشروق 
 القاهرة  - الطبعة الرابعة    - دار المعارف    -ديوان امريء القيس ، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم          -23

 0م 1984-هـ1404
 الطبعة - مكتبة النهضة -ديـوان كعـب بن مالك األنصاري ، دراسة وتحقيق سامي مكي العاني          -24

 0م 1966-هـ1386 بغداد -األولى 
 -) هـ902ت  (الذيل على رفع األصر ، لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي                -25

 0 القاهرة - الدار المصرية للتأليف والترجمة -ح تحقيق جودة هالل ومحمد صبي
الــرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، للسيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني                -26

 كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد بن المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد             -) هـ1345ت  (
 0م 1986-هـ1406 بيروت - الطبعة الرابعة - دار البشائر اإلسالمية -ابن جعفر الكتاني 

 مراجعة محمد   -) هـ275ت  (سنن أبي داود ، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي             -27
 0 دار الفكر -محيي الدين عبدالحميد 

 تحقيق محمد فؤاد    -) هـ275ت  (سنن ابن ماجه ، ألبي عبداهللا محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني              -28
 0 دار الفكر -دالباقي عب

1089ت  (شــــذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ألبي الفالح عبدالحي بن العماد الحنبلي                -29
 0م 1979-هـ1399 بيروت - دار الفكر -) هـ

 تحقيق عبدالعزيز رباح    -) هـ1093ت  (شرح أبيات مغني اللبيب ، لعبدالقادر بن عمر البغدادي           -30
 0م 1973-هـ1393 دمشق - الطبعة األولى - دار المأمون للتراث -وأحمد يوسف دقاق 
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 - أحمد ظافر كوجان     -) هـ911ت  (شرح شواهد المغني ، لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي           -31
 0 بيروت -منشورات دار مكتبة الحياة 

  تحقيق محمد  -) هـ769ت  (شـرح ألفيـة ابـن مالك ، لبهاء الدين عبداهللا بن عقيل العقيلي              -32
 0 القاهرة -محيي الدين عبدالحميد 

شرح قطر الندى وبل الصدى، ألبي محمد عبداهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبـداهللا  ابن                   -33
 .القاهرة - دار الثقافة - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد -) هـ761ت (هشام األنصاري 

 0 القاهرة - مكتبة المتنبي -) هـ643ت (  شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش -34
شـــروح الشواهد النحوية دراسة لغوية تحليلية مع تحقيق شرح أبيات الجمل ، ألبي الحسن                 -35

 - كلية اآلداب    - رسـالـة دكتوراة محمود محمد العامودي       -علي ابن إسمـاعيل بـن سـيده      
 0م 1990-هـ1410جامعة عين شمس 

 تحقيق الدكتور فخر الدين     -) هـ291ت  (سلمى ، صنعة أبي العباس ثعلب       شعر زهير بن أبي      -36
 0م 1982-هـ1402 بيروت - الطبعة األولى - منشورات دار اآلفاق الجديدة -قباوة 

الضــــوء الالمـع ألهـل القـرن السابع ، لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد                -37
 0هـ 1355-هـ1353 طبع مصر -) هـ902ت (السخاوي 

 -) هـ1010ت  (  الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي                 -38
 القاهرة  - منشـورات المجلـس األعلـى للشـئون اإلسـالمية        -تحقيـق عبدالفتـاح لولـو    

 0م 1970-هـ1390
 تحقيق  -) هـ379ت  (ندلسي  طبقات النحويين واللغويين ، ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األ           -39

 0م 1984-هـ1404 القاهرة - الطبعة الثانية - دار المعارف -محمد أبوالفضل إبراهيم 
العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية ، ألبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد                   -40

 - دار المعارف    - تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور البدراوي زهران         -) هـ471ت  (الجرجاني  
 0م 1983-هـ1403 القاهرة -الطبعة األولى 

 - تحقيق الدكتور إحسان عباس      -) هـ764ت  (فـوات الوفيـات ، لمحمـد بـن شـاكر الكتبي         -41
 0م 1973-هـ1393 بيروت -دار الثقافة 

 0م 1920 ليدن - تحقيق الدكتور كرنكو -  قصيدتان لمزاحم العقيلي -42
 تحقيق وشرح عبدالسالم    -) هـ180ت  ( بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه          الكتاب ، ألبي   -43

 0م 1977-هـ1397 القاهرة - الطبعة الثانية - الهيئة المصرية العامة للكتاب -محمد هارون 
  كشـف الظنـون عن أسـامي الكتـب والفنـون ، لمصطفى بن عبداهللا القسطنطيني المعروف               -44

 0م 1990 -هـ 1410 بيروت - دار الفكر -بحاجي خليفة 
  كشف القناع المرني عن مهمات األسامي والكنى ، ألبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني                   -45

 جامعة  - قام بتحقيقه أحمد نمر الخطيب       - 7841 مخطوط بالمكتبة الظاهرية رقم      -) هـ855ت  (
 0 جدة -الملك عبدالعزيز 

 حققه الدكتور   -) هـ1061ت  (ة العاشرة ، للشيخ نجم الدين الغزي        الكواكب السائرة بأعيان المائ    -46
-هـ1399 بيروت   - الطبعة الثانية    - منشورات دار اآلفاق الجديدة       -جبرائيل سليمان جبور    

 0م 1979
 0 القاهرة - دار المعارف -) هـ711ت (  لسان العرب ، ألبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور -47
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 -) هـ518ت  (مجمـع األمثـال ، ألبـي الفضـل أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيم الميداني             -48
 0م 1978-هـ1398 القاهرة - عيسى البابي الحلبي وشركاه -تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 

 تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم     -) هـ351ت  (مراتـب النحوييـن ، ألبـي الطيـب اللغـوي        -49
 0م 1974-هـ1394 القاهرة -الثانية  الطبعة - دار الفكر العربي -

دار ) هـ626ت  (معجم البلدان ، ألبي عبداهللا شهاب الدين ياقوت بن عبداهللا الحموي البغدادي                -50
 0 بيروت -صادر 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، ألبي محمد عبداهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداهللا بن                   -51
 0 تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد -) هـ761ت (هشام األنصاري 

المقاصـــد النحويـة فـي شـرح شـواهـد األلفيـة ، ألبـي محمد بدر الدين محمود بن                -52
 0 بيروت - الطبعة األولى - دار صادر -) هـ855ت (أحمد العيني 

 -ضيمة   تحقيق محمد عبدالخالق ع    -) هـ285ت  (المقتضب ، ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد          -53
 0م 1979-هـ1399 القاهرة -مطبوعات وزارة األوقاف والشئون الدينية 

المنتظم في تـــاريخ األمـــم والملـــوك ، ألبي الفــــرج عبدالرحمن بن علي بن              -54
دراسـة وتحقيـق محمـد عبـدالقـادر عطـا ومصطفـى        ) هـ597ت  (محمد الجوزي   

1412 بيروت   - الطبعة األولى    - دار الكتب العلمية     -عبدالقـادر عطـا وصححه نعيم زرزور      
 0م 1992-هـ

  المنهل الصـافي والمسـتوفى بعـد الوافـي ، ألبـي المحاسـن جمـال الديـن يوسف بن                 -55
 مخطوط توجد منه نسخة مصورة بمركز البحث العلمي بمكة            -) هـ874ت  (تغري بردي   

 0المكرمة 
رة ، ألبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى            النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاه       -56

       - دار الكتب العلمية     - قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين           -) هـ874ت  (األتابكي  
 0م 1992-هـ1413 بيروت -الطبعة األولى 

نزهـة األلبـاء فـي طبقات األدباء ، ألبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمــد                  -57
 0 القاهرة - دار نهضة مصر - تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم -) هـ577ت (األنبـــاري 

 تصحيح  -) هـ911ت  (همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي             -58
 0 بيروت - دار المعرفة -محمد بدر الدين النعساني 

 العبـاس شـمس الدين أحمد بن محمد بن        وفيـات األعيـان وإنبـاء أنبـاء الزمـان ، ألبـي       -59
 0 بيروت - دار صادر - تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ681ت (أبي بكر ابن خلكان 

  

 


